Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

SĄD

TADEUSZA

ZIELIŃSKIEGO

NAP

JUDAIZMEM

WIADOMOŚCI
e n a

80

g r o s z y

LITERACKIE
T

Nr. 38 (194)

Y

G

O

D

N

I

„Wiadomości LiteratM ”
w Paryżu, 123, boul St.
Germain, Księgarnia
Gebethnera i Wolffa

Cena numeru w Paryżu
zł. 1 .—

K

Warszawa, Niedziela 18 września 1927 r.

K R Ó L E W S K I

O d d z ia ł

Rok IV

L A C H M A N

P rz e c iw p ro je K to w i z a ło ż e n ia a k a d e m ji lite ra c k ie j
Pierwszym pionierem idei założenia akademji literackiej w Polsce był p, Grubiński, którą ją sobie wyobrażał na wzór
francuskiej Akademji Goncourtów, dru
gim — Żeromski, który podczas wojny
w 1918 r. wydał znaną broszurę o akade
mji literackiej i ujął jej ewentualne zada
nia szerzej i wielkoduszniej. Projekt ten
omówiłem wówczas obszernie w krakow
skich „Maskach" (zeszyt 15 i 17 z r. 1918),
oświadczając się w końcu nie za nim lecz
za centralą literacką, której projekt rów
nież około tego czasu podał p, St. Lam
w osobnej broszurze. Do ostrzejszej pole
miki nie było już powodu, gdyż projekty
tego rodzaju wtedy były wogóle — aka
demickie. W r. 1920 na zjeździe literack'm w Warszawie Żeromski sam swój pro
jekt zreferował na wniosek p. Siedleckie
go, i wśród bałwochwalczych oklasków
kobiet, stanowiących trzy piąte kongresu,
bez dyskusji odesłano sprawę odrazu do
komisji. Bez dyskusji! Dopiero w pół go
dziny ktoś śmielszy upomniał się o tę
dyskusję, i pamiętam, jak wtedy podniósł
się także Kasprowicz i głosem drżącym
z oburzenia zażądał cofnięcia uchwały gi
lotynującej dyskusję, — oburzenia z tego
powodu, że i on uległ był na chwilę terro
rowi babskiemu. A le dyskusja, która po
tem nastąpiła, była krótka i nieinteresująca.
,
,
Ponieważ na akademję me było wów
czas pieniędzy, rząd nie dawał, a zacni
ofiarodawcy nie kwapili się, komisja słu
sznie nie brała projektu na serjo. Był on
zupełnie nieaktualny wobec tego, że wkrót
ce potem został zagrożony byt minister
stwa kultury i sztuki. Bronił tej placów
ki Związek Zawodowy Literatów Polskich
wespół z posłami lewicy sejmowej, ale
piastowcy byli przeciwni, i w końcu to mi
nisterstwo pocichu zarżnięto.
O Słowacki, Tyś to podówczas dostar
czył „Piastowi" przeciw literaturze głów
nego argumentu, na Ciebie się wtedy po
woływano, cytując z „L ilii W enedy": „Nie
czas ratować róż, gdy płoną lasy!"
W miejsce tej róży wyhodowało Towawarzystwo Literatów i Dziennikarzy u sie
bie inną roślinkę — Straż Piśmiennictwa
Polskiego, złożoną z członków honorowych
Towarzystwa, — ona miała być zawiąz
kiem przyszłej akademji literackiej. N ie
spodziewanie ta inicjatywa miała szczę
ście, gdyż podobno zaopiekował się nią
rząd Piłsudskiego, i w najbliższym może
czasie ma wyjść odpowiedni dekret. Spo
łeczeństwo literackie jest niemało tern za
skoczone, dziś bowiem idzie już nie o to,
czy ma być akademja czy co innego, tylko
o to, kto ma do niej należeć. Akademja
ma być oktrojowana, darowana gestem kró
lewskim, bo też i coś w kiepskiem znacze
niu królewskiego jest w samej zasadzie
tej niegdyś dworackiej instytucji. Skupiać
ma ona w sobie także sui generis pomozańców bożych, królów czy żywych świę
tych naszej literatury, ludzi wyższym du
chem obdarzonych już przez to samo, że
do akademji należą. Kto z literatów ścierpi takich królików i kto ścierpi sam być
takim królikiem?
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A le możnaby powiedzieć: dają, trzeba
brać, bo mogą się do jutra rozmyślić. M o
żna powiedzieć: bądź co bądź jest to pe
wien punkt wyjścia, od nas, od literatów
zależy, by ten prezent nam się na coś
przydał.
Akademików ma być podobno 20, każ
dy ma otrzymywać np. po zł. 1.000 mie
sięcznie, t. zn. zł. 240.000 rocznie. Dotych
czasowy zaś fundusz, który departa
ment sztuki w ministerstwie oświecenia
przeznaczył rocznie na cele literatury,
■wynosił zł. 33.000, Przypuśćmy, że aka
demików będzie o połowę mniej lub że
ich pensje będą o połowę mniejsze —
w każdym razie zł. 120.000 iest tą znacz
ną kwotą, tą dawką krwi finansowej, któ
rą rząd obecny miałby zastrzyknąć naszej
literaturze. Potem zapewne nicby już nie
dał — „wszak dostaliście już akademję".
Idzie więc rzeczywiście o to, aby ta daw
ka nie została rozchlapana, -lecz użyta

najwłaściwiej.
Otóż śmiem twierdzić, że ta kwota po
winna być użyta nie na cel konsumcyjny,
jakim jest utrzymanie akademji, lecz na
cele inwestycyjne literatury. Jakie — to
ustalić byłoby rzeczą ankiety, plebiscytu,
zjazdu literackiego — i gdyby rząd, za
miast oktrojować akademję, raczej był oświadczył że zamierza teraz pewną kwo
tę poświęć ć dla celów literatury, program
takiby się znalazł. A le rząd daje nie liteiaturze lecz akademji — to właśnie!
Potrzeby literatury są duże i rozgałę

zione — o ile ktoś nie powie (a są i tacy),
że literatura musi sobie radzić sama, bo
takie jest „życie", że właśnie najlepiej zo
stawić ją samopas, a ograniczyć się do
wspomagania emerytów i do rozdawania
nagród. Są zadania co do przeszłości, ale
i co do przyszłości. Są zadania ekono
miczne jak skarb narodowy literatury, w y
walczanie lepszych zarobków, kontrola nad
ilością egzemplarzy drukowanych książek,
stypendja, lecz również to wszystko, co
w artykułach wyż wspomnianych nazywam
polityką literacką, — a więc kontrola nad
ruchem księgarskim, walka z
zalewem
przekładów, z literaturą brukową, krze
wienie zdrowego snobizmu literackiego,
starania o równowagę między twórczością
a krytyką, a więc np. pomnożenie poste
runków krytyki w dziennikarstwie i zre
dukowanie rozpanoszonej krytyki teatral
nej, troska o czystość języka, opieka nad
czasopismami literackiemi,
ewentualnie
założenie szkoły literackiej i t. d.
A le wśród tych zadań niema ani je
dnego, któremby nie mogły się zająć ist
niejące już dziś stowarzyszenia literackie,
korzystając w razie potrzeby z pomocy
rzeczoznawców lub departamentu sztuki.
Co więcej, są to zadania, których nie
można realizować bez oparcia się na ma
sach społeczeństwa literackiego, np. tam
gdzie idzie o sprawy zawodowe, o stano
wisko społeczne literatury, o walkę z pewnemi „prawami" i t. d. Jeżeli mimo to
w łonie tych stowarzyszeń powstaje myśl

założenia akademji literackiej, to jest to
albo niewiara we własne siły, zwłaszcza
pod wpływem dotychczasowej polityki
rządu, nieprzychylnej dla postulatów lite
ratury, albo podświadoma chęć przesunię
cia ciężaru zadań własnych na cudze bar
ki. Mniema się, że dopiero takie poważne
ciało jak akademja zdoła wydębić od rzą
du odpowiednie fundusze, — ba! ale czy
nie będzie to kapanina i mizerja i czy
członkowie akademji będą skłonni ewen
tualnie złożyć swoje mandaty?
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Że do realizowania powyżej określo
nych zadań potrzebne jest jakieś ciało
wykonawcze, to nie ulega wątpliwości, ale
czy to musi być aż akademja? Już przez
samą nazwę swoją taka instytucja obcią
żona jest serwitutem nieomylności, powa
gi, ociężałości i — potrochę śmieszności
(nowy temat dla komedji, ale znowu a la
franęais). Poco ta dwudziestka, poco ten
arystokratyzm i skąd to wyobrażenie, że
właśnie najlepsi pisarze będą najlepszy
mi wykonawcami polityki literackiej?
Gdzież rękojmia, że nie będą woleli pisać
arcydzieł, -— i poco też zabierać im czas,
któryby na swoją twórczość obrócili? To
nie jest żart złośliwy, bo każdy chyba
już teraz widzi, że aby na serjo zajmować
się taką „polityką literacką" trzeba sobie
urobić ręce po łokcie, zwłaszcza gdy nad

każdym krokiem akademika czuwać będą
zazdrośni koledzy, kandydaci na jego sto
lec po śmierci. Jabym sam także chętnie
został akademikiem, ale pod warunkiem,
że to będzie akademja według pomysłu
p. Grubińskiego, t. j. klub synekurzystów,
którzy od czasu do czasu zbierać się bę
dą, aby kilka dzieł nagrodzić — za styl,
bo p. Grubiński nie może sobie wyobrazić
innych zadań akademji jak tylko czuwa
nie nad stylem.
Ciało wykonawcze, o którem mówię,
stałoby do stowarzyszeń w takim stosun
ku w minjaturze jak rząd do parlamentu.
Jest jeszcze drugi sposób. Możnaby zreor
ganizować, pomnożyć i odpowiednio w y
posażyć dział literacki w departamencie
sztuki, zobowiązując go do współdziałania
ze stowarzyszeniami. Pocóż jest ten de
partament? Czyż tylko dla rozdawnictwa
zapomóg? Dla niektórych zadań wyszło
by to z pewnością na dobre. Np. taka
robola jak oczyszczanie języka w prze
kładach, w urzędach, w redakcjach nie
obejdzie się bez środków drakońskich,
bez ramienia administracji, jeżeli ma być
naprawdę przeprowadzona.
Nie moją rolą jest w tej chwili dawać
jakiś program pozytywny. Główną rzeczą
narazie jest pogadać z rządem, czy na
prawdę daje — i ile daje. Robota zaś nad
spożytkowaniem tego funduszu ma się za
cząć od uświadom enia sobie tych potrzeb
literatury, którym pieniężnie zaradzić mo
żna; należy ustalić stopień ich ważności,

kolejność i proporcje w ich realizowaniu,
a potem obmyślić, jakie stałe narzędzie
będzie najlepsze do ich realizowania. To
jest porządek naturalny; natomiast dziś
jest sytuacja taka, że zaczyna się od koń
ca, od nazwy „akademja", czy od gestowego już (?) prezentu i obmyśla się, coby
tu dać tej akademji do roboty, aby rację
jej bytu usprawiedliwić.
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Nowy rozmach życia mógłby wtedy
wejść w nasze stowarzyszenia. Dotychczas
wegetowały lub żyły z dnia na dzień.
Najzasobniejsze stosunkowo Towarzy
stwo Literatów i Dziennikarzy daje wspar
cia, buduje dom wypoczynkowy, wmuro
wuje tablice pamiątkowe, zorganizowało
instytucję prelegentów literackich. Pozatem przyjmuje członków, wydaje opinje,
załatwia sprawy honorowe. Choruje jednak
ciężko na symbiozę z dziennikarzami, jest
bowiem kreacją przedwojenną, z czasów,
kiedy i dziennikarzy i literatów było nie
wielu, Najważniejszem jego zadaniem był
by rozwód z dziennikarską częścią swoich
członków.
Związek Zawodowy Literatów Polskich,
założony po wojnie, z początku wziął du
ży rozmach, walczył bezskutecznie o w yż
sze zarobki i z nadużyciami nadbitkowemi
księgarzy, ale cierpi na zupełny brak fun
duszów, mieszka kątem w Towarzystwie

S z k la n e d o m y i la z u ro w e m ia s ta
Myśl przewodnią „Przedwiośnia" kry
tyka społeczna ujęła dość powszechnie w
ten sposób, że bunt Cezarego jest uza
sadniony niezrealizowaniem przez wskrze
szoną Polskę „szklanych domów stryja
Baryki", Wątpliwości tyczyły się przeważ
nie tylko formy buntu, słuszności je
go zabarwienia ideologiczno- -partyjnego;
wśród wrzawy sporu najdonośniej, bo pro
sto i zdecydowanie, jak komenda, brzmiały
głosy aprobujące.
Czy słuszny jest taki dydaktyczny
wniosek z powieści (bo nie o artystyczne,
w psychologicznem rozwinięciu przeżyć
bohatera, uzasadnienie tu chodzi? czy miał
prawo Baryka powstawać przeciw ledwo
zorganizowanemu państwu, że nie ziściło
marzeń utopistów, i czy słusznie zrobił
stając w szeregu komunistów? — pomoże
nam odpowiedzieć zapoznanie się z so
wiecką repliką „Przedwiośnia".
Choć
czas powstania utworu (sądząc z dat w
tekście, niektórych szczegółów) należy umieścić najwcześniej na koniec 1924 r.,
więc gdy już mogły dotrzeć do Rosji eg
zemplarze powieści Żeromskiego, nie bę
dę zastanawiał się nad możliwemi zależ
nościami autora rosyjskiego. Jest to zre
sztą dość obojętne dla obchodzącej nas
sprawy, a Aleksy Mikołajewicz Tołstoj jest
pisarzem dość znakomitym, by go nie do
sięgały zarzuty plagjatu. Musimy nato
miast zaznaczyć, gdyż to jest tu zasa
dnicze, — że autor należy do „smienowiechowców", ex-emigrantów pogodzonych
z bolszewizmem; żarliwość niepodejrzana,
u neofity tem gorętsza, nie pozwala przy
puszczać cienia złośliwości czy wrogiej
tendencji w stosunku do odtwarzanego ustroju i jego „ustojów". Zresztą wysła
wienie dodatnich jego cech u ideowych
komunistów, identyfikowanie jasnego cha
rakteru z przynależnością
partyjną^ a
czarnego z wszelkiem „kułactwem
i
„nepmaństwem", nie zostawia wątpliwości
co do poglądów politycznych autora.
Treścią powieści czy też obszernej no
weli (p, t. „Gołubyje goroda") jest ze
tknięcie ideowego komunisty z porewolucyjną rzeczywistością rosyjską, najbar
dziej autentyczną i najistotniejszą dla bez
miernych obszarów Rosji rzeczywistością
prowincji rosyjskiej.
Komunista, żołnierz rewolucji, uczestnik
wojny domowej w Turkiestanie, nad Do
nem, na Ukrainie, na Perekopie (w wy
liczeniu służb i zasług nie pominięta tak
że wyprawa polska), wśród okropności
wojny i po niej, w czasie studjów archi
tektonicznych w Moskwie, nie przestaje
tajemnie p eścić w duszy marzeń o przy
szłej szczęśliwej ludzkości. Dla niego,
przyszłego budowniczego, konkretyzują się
one w formie idealnych mast zabudowanych domami ze szkła ^ i niebieskawego
cementu. Zdobycze nauki uczynią życie w
tych „niebieskich miastach ‘ łatwem, szczę-

śliwem i wiecznem (odmładzanie): utopi
sta rosyjski opiera się na wierze w roz
wój techniki zupełnie tak, jak utopiści
polscy z Żeromskim na czele, do Słonim
skiego „W ieży Babel" włącznie. Z tem
wszystkiem jest to typowy inteligent ro
syjski — nie dla najwyższej, obronionej
i przeżartej przez dwieście lat kultury
europejskiej sfery lecz dla demokra
tycznej, nieszlacheckiej ( ,raznocz!n rej"),
która dopiero w drugiej połowie X IX w.
wybijała się i stanowiła główny zastęp
bojowników rewolucji. „Nihilizm", „pryncypjalnost’ ” , prymitywna skłonność do ra
cjonalizmu, fanatyczna wiara w prawdę
wyników własnego rozumowania, a w
związku z tem pogarda dla racjonalnych
podstaw bytowania mas, dla tych samych
mas, o których szczęście przecież się wal
czy: „łebki za małe, czoła za niskie" —
myśli o prowincjonalnem otoczeniu pozo
stający wśród niego w dumnem odosob
nieniu bohater.
Bo też gdzie wpadł, on, dotychczas
znający tylko takich jak sam żołnierzy i
marzycieli! Zapadła mieścina: już Mińsk
wydaje się niebylejaką „stolicą", imponu
jąc piętrowemi kanrenicami. Autor, nie
wątpliwie jeden z najwybitniejszych dziś
przedstawicieli realistycznej powieści ro
syjskiej, Tołstoj nietyiko z nazwiska, je
szcze bliżej spokrewniony z Gogolem,
Szczedrinem, Czechowem, Kuprinem, nie
żałował soczystych barw dla odmalowania
z przedziwną ścisłością w zwięzłym skró
cie potwornej pospolitości życia mało
miasteczkowego.
Nędza materjalna od
powiednio do przedwojennych jeszcze da
nych nisk’ej przeciętnej bogactwa na gło
wę i niskiego stanu kultury, do niesłycha
nych ograniczeń doprowadzona przez cza
sy wojny i rewolucji, aż do oszczędzania
nafty na czytanie wieczorne i rozszczepia
nia jednej zapałki na czworo. I odpowie
dnia do niej ograniczoność sfery ducha,
szczedrinowskie
„zabłądzenie
pośród
trzech sosen” , poza które chyba wyjątko
we dusze tęsknią, wyjść niezdolne; przyziemność interesów, niezdolność zrozu
mienia jakichś wyższych aspiracyj, chyba
jedynie zdolnych wzbudzić n’enawiść;
chamstwo w każdej sferze stosunków mię
dzyludzkich, w sferze miłości najjaskraw
sze i najczęściej ujawniające się. Autor
mistrzowsko odaje język potoczny małomieszczan,
komicznie
pretensjonalny,
przesycony słownictwem propagandowem,
uczonością rewolucyjną, uwydatniając za
bójczo, do czego sprowadza się oddziały
wanie dwóch potężnych katastrof dziejo
wych, które przetoczyły się przez „szó
stą część świata": zostało po nich jako
ślad jedyny te słów kilkadziesiąt, bezmy
ślnie, w pomylonem znaczeniu używane
przez papugi z tłumu dla wyrażenia ich
odwiecznej i nieśmiertelnej tępoty. A oto
nabytki porewolucyjne w obyczajowości:

najkorzystniejszy teren zrobienia karjery
przez ładną kobietę — „Komsomoł"; i
jeszcze jedno: atmosfera delacji kształtu
jąca wszystkie stosunki międzyludzkie.
Pijak na targowisku staje przed straga
nem z ubogiemi zabawkami i grozi:
„Przedmioty zbytku — wzbronione — do
niesiemy komu trzeba!"; donżuan i „pier
wszy foxtrocista" miejscowy „nie w y
warł wrażenia płciowego i zaraz biegnie
z donosem na dziewczynę do G. P. U.“ ,
jak twierdzi o nim jego rywal, syn miej
scowego
„kułaka" - kupca,
odwiecznie
rosyjski typ zuchowatego kupczyka.
Kupczyk jest szczęśliwym rywalem
nietyiko „pierwszego foxtrocisty", lecz i
samego przyszłego budowniczego miast
niebieskich. Zwycięstwo łatwe: walory ma
rzenia, egzaltacji idealistycznej nie mają
obiegu w tutejszem środowisku; sam ma
rzyciel jak większość marzycieli nie dba
0 powierzchowność: jeżeli jeszcze dołą
czymy jego skrajną biedę oraz specyficz
nie rosyjską abnegację inteligencką, w y
nikającą z jednej strony z azjatyckiego
nieochędóstwa, z drugiej — z „pryncy
pialnej" pogardy dla pozorów, błyskotek
1 wszelkiej płytkości, której tamte są
symptomatami,— pojmiemy że każdy, naj
bardziej niepochlebny dla wyglądu jego
opis Tołstoja jest raczej niedociągnięty
niż przesadny. A tymczasem heroina,
prócz naturalnej i uprawnionej chęci w i
dzenia w swym ukochanym strojnego za
lotnika, jeżeli ma jakie marzenia, jakąś
krainę przeciwstawną i wyższą od ołaczającej rzeczywistości, jest to kraina
fantastyczna, nieprawdopodobna, gdzie w
każdym domu jest łazienka, Asta Nielsen
kąpie się codzień, gdzie zrealizowane są
marzenia najuboższego człowieka każdej
ra sy*) o wytwornem, pańskiem życiu,
sprzyjającem swobodnemu rozkwitaniu uczuć; tam też tylko możliwa miłość, tam
tylko rządzi ona ludźmi, bo „czyż tu w y
chodzi się zamąż z miłości?". Tu, na tym
padole, można ulec w gorący wieczór letni
zmysłowemu
urokowi pewnego siebie
zdrowego samca, ale ten idealista? niepo
zorny, przygarbiony, chorowity, z zepsutemi zębami, w tym samym zawsze, bu
rym, zniszczonym na wojnie, przestrzelo
nym szynelu, jakże bezsilny i bezradny
jest względem kobiet, z jego nieśmiałością
niedoświadczonego dziecka, któremu naj
ważniejszą część młodości wydarła z ży 
cia wojna.

Niepowodzenie miłosne jest przyczyną,
i to bardziej jeszcze niż w „Przedw io
śniu" bezpośrednią, przez autora wyraźnie
wskazaną przyczyną wybuchu, otwartego
wystąpienia przeciw światu, w którym po
znało się nieszczęście, A le przecież w in
tencji Tołstoja, podobnie jak u jego pol
skiego poprzednika, jest abstrahowanie
czynu bohatera od osobistego podkładu i
uogólnienie w sensie społecznym: i autorowie i bohaterowie i czytelnicy wkładają
w te czyny treść szerszą niż to wynikało
by bezpośrednio z ich motywacji psycho
logicznej, jakby zapominają o osobistych
pobudkach. W każdym razie bunt idealisty-bolszewika przeciw światowi Utiowkina, światowi triumfującego chama, jest
znacznie lepiej i szerzej uzasadniony niż
bunt Baryki przeciw Nawłoci i pilnujące
mu jej policjantowi. W tem leży znacze
nie utworu. Bużen now staje się otwartym
wrogiem świata, który ugruntował się je
go w zwrycięskich walkach przelaną krwią
(o jeszcze obfitszej krwi zwyciężonych tu
się milczy). I żagiew podpalająca domy
w rynku, przy ulicy Karola Marxa i zauł
ku M arata2), nie zapowiada budowy na
ich miejscu „lazurowego miasta"; w każ
dym razie ani autor, ani rezoner-komunista, występujący w powieści, nie doradza
ją drogi gwałtu, tylko drogę cierpliwej, upartej pracy - ewolucji, choć ma to być
niby dalsza i najżmudniejsza faza rewo
lucji.
Lecz rady takie nie powstrzymają wybu
chu gniewu w chwili rozpaczy. Rozpacz
wielkiego zawodu, przejrzenie czczości w y
siłków całego życia; zrozumienie potęgi
bezwładnego lecz niezwalczonego zła po
spolitości, które rewolucja obnażyła tyl
ko i uwydatniła. W świetle omawianego
utworu zrozumialsza się staje tragedja
wielkiego poety-bolszewika Jesienina; w y
jaskrawia się nuta rozczarowania i obrzy
dzenia do sowieckiej Rosji w ostatnich je
go wierszach o rodzinnej wsi, której nie
j poznaje wracając po latach, po rewolucji,
j i która jego nie poznaje; wsi, gdzie starsi
|modlą się osinom w lesie, bo z cerkwi
Spozrzucano krzyże, a młodsi „komsomol; cy“ „śpew ają agitki Biednego Demjana":
prawdziwa poezja, poezja Jesienina, jest
im niepotrzebna.

Literatów, któremu jest za to winien zł.
1.000.
Polski Klub Literacki w ub. r, rozwinął
wielką działalność, przyjął kilku zagra
nicznych pisarzy w Warszawie. A le to by
ło w interesie raczej prestiżu polityczne
go, za pieniądze rządu, literatura niewiele
na tem zyskała — na czem polegała „w y
miana myśli"? Lepiejby było, żeby za te
pieniądze kilkunastu naszych literatów
wyuczyło się — dobrze — paru obcych
języków, aby umożliwić na przyszłość
prawdziwą wymianę myśli a nie toastów.
Wszystkie te stowarzyszenia mało ma
ją własnej inicjatywy, repertuar ich dzia
łalności opiera się głównie na t. zw. wpły
wach, t. zn. listach, które przychodzą i na
posiedzeniach zarządów stanowią czasem
wyłączny przedmiot debat. Wielką ich wa
dą jest pasja do wydawania politycznych
enuncjacyj.
Tyle tylko dla przykładu; w stowarzy
szeniach poza Warszawą nie jest lepiej.
Fuzja powyżej wyliczonych trzech stowa
rzyszeń jest niezbędna, ale idzie leniwo.
Są nawet spryciarze, którzy powiądają, że to dobrze, iż tyle jest stowarzy
szeń, bo tem więcej jurorów mają w są
dach przyznających nagrody literackie.
Co do tych nagród zaś to już nastąpiło
pewne rozczarowanie. Zazdrości i intrygi,
rozbudzenie nieszlachetnej
rywalizacji,
Przytem miasta wpadły na to, aby nagra
dzać swojaków, I znowu znaczne kwoty
użyte są nieodpowiednio, ktoś coś dosta
nie, ale to nie jest systematyczne, rozum
ne popieranie i wzmacnianie literatury,
tylko dot-yweze gratki, dobre dla.
stek ale niegodne literatów jako społecz
ności. A jednak ci, co te nagrody dają,
myślą, że przysługują się literaturze. Trze
ba ich wyprowadzić z błędu. Jest to ini
cjatywa poroniona. Tak samo jak aka
demja.
Zwyczajem u nas jest tak wbijać
gwóźdź, aby nigdy nie trafiać młotkiem
w główkę. Nie dąży się do celów, nie chce
się nawet widzieć celów, tylko partaczy
się naokoło, szablonowo i naśladowniczo.
5

Jedną z racyj przytaczanych za akademją jest, że powinno się dać emeryturę
zasłużonym literatom. Tak jest, słusznie
im się to należy. A le niech się to dzieje
nie pod pozorem jakiejś akademji, lecz
wprost, otwarcie. Literatura nie powinna
rządu szantażować ani ocyganiać; albo
rząd uznaje, że ludzie, którzy za czasów
niewoli nadawali blask polskiemu imieniu
i sami byli rządem dusz, powinni być na
grodzeni, umieszczeni w prytaneum, i że to
nie jest żadna łaska, albo niech otwarcie
powie, że to go nic nie obchodzi. Nie po
winno tu być żadnych dwuznaczności. M o
że to niepraktycznie, ale do licha, to prze
cież jest rząd polski.
Jest pięć czy siedem gwiazd bezspor
nych, ale reszta? Jeżeli kolega X. ma być
akademikiem, to dlaczego nie Y.? Oto jest
znowu powód do — słusznych — zawiści.
Zniesiono tytuły hrabiowskie, ale wprowa
dza się inne. Za tytułem idzie też przy
wilej. X. będzie miał wolną od trosk gło
wę i będzie mógł pisać arcydzieła. Dla
czego i ja nie miałbym otrzymać tej mi
łej możności? — może też spłodzę arcy
dzieła. Żądam wyrównania szans! Cały
sens demokracji zawiera się nie w równo
ści absolutnej, lecz w wyrównaniu szans
i warunków.
Ba, są literaci, którzy dlatego tylko
rozbijają się za akademją, że sami spo
dziewają się tam dostać w bliższej lub
dalszej przyszłości. To jest brzydka in
synuacja, ale trzeba przecież raz odsłonić
całą psychologję tego projektu. Są rów
nież tacy, którzy szczerze powiadają, że
akademja powinna być instytucją tylko de
koracyjną, prestiżową, że więc posady akademików muszą być synekurami, bo na
tem polega cały splendor. Bardzo wielu
znów twierdzi, że instytucja akademji da
się połączyć ze spełnianiem zadań polity
ki literackiej. W to nie wierzę; rozwój
każdej instytucji zależy od jej przesłanek
| Kiedy po przeczytaniu „Lazurowych istotnych; może nasza akademja zapragnie
domów" wraca się myślą do „Przedwio uczciwie za swoje przyw ileje wywdzięczyć
śnia", wydaje się, że może Baryka ochło się pracą dla dobra społeczności literac
nąłby nieco z gniewu, gdyby mu można by kiej, ale to będą tylko pozory, pójdzie ona
ło ukazać jego odbicie w zwierciadle so- ostatecznie po linji upodobnienia się do
swej koleżanki francuskiej i w repertua
wieckiem,
1)
Nie jest to specjalnie przekleń
rze jej pozostaną tylko: pilnowanie stylu,
stwem Polski, gdzie szerokie warstwy za
rozdawnictwo nagród, załatwianie pyskó
2)
Nie bez sarkastycznej intencji au
czytują się Mniszkówną, obciążone dzie
pesonifikac ja wek i wydawanie manifestów do narodu.
dzictwem kultury szlacheckiej, jak twier tora właśnie Utiowkin,
Literatura polska jest pod względem
dzi p. J. N. Miller, Popularność W ier- chamstwa, uosohienie tych czarnych sił,
bickoi w tejże Rosji, arystokratyczni bo które zniszczyć chce w swym wybuchu swoich zasobów za uboga na taką paradę;
mieszka w zaułku będzie z tem wyglądała jak szary wróbel,
haterowie powieści bulwarowych całego bolszewik-marzyciel,
który sobie wsadził w ogon pawie piórko.
świata są objawami tej samej uniwersal imieniu Marxa.
Karol Irzykowski.
nej tendencji.
K. W. Z.
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WIADOMOŚCI LITERACKIE

Pogromca Maurów w zarażonej Grenadzie} Wschód a powojenna Europa
Pan Irzykowski pozwolił sobie nazwać
moją „Zarazę w Grenadzie" próbą synte
zy nowej poezji polskiej. Niezależnie od
wszelkich zastrzeżeń krytyka, czynionych
właściwym mu zgryźliwie merytorycznym
tonem, przyznaję, że istotnie ambicją mo
ją było zsyntetyzowanie rozbieżnych cech
współczesnych dążeń artystycznych i w y
znaczenie nowego
„uniwersalistycznego"
oblicza epoki. Jeżeli jednak krytyk tak
dobrze zdaje sobie sprawę z właściwego
celu moich usiłowań, mniej zrozumiałe
stają się zarzuty perspektywizmu i ramiarstwa. Nieuniknioną cechą wszelkiego po
jęcia oderwanego, dającego się zastosować
do większej ilości przedmiotów konkret
nych, jest jego ogólność, mniejszy stopień
specyfikacji — właśnie „ramiarstwo", jak
zwie to p. Irzykowski, czy abstrakcjonizm,
jak chce logika. W dążeniu do ustalenia
tych pojęć, chcąc nie chcąc, niezależnie
od wszelkich naszych dąsów, jeżeli chodzi
o ogarnięcie całokształtu zjawisk, z ko
niecznością logiczną musimy się uciekać
do „ramiarskich" formuł przybliżenia, któ
re w każdym poszczególnym wypadku coś
przeoczą, ujmą, nie dobaczą, lecz w ca
łości jakąś tam względnie ważną czy istotną cechę zjawiska podkreślają,
A mnie wszak o nic innego nie cho
dziło, jak o wykreślenie czołowych i za
sadniczych rysów nowej sztuki.
Zarzut
więc p. Irzykowskiego, teoretycznie słu
szny, w tym wypadku jest bezprzedmio
towy — właśnie zbyt „ramiarski", nie uwzględniający celu konkretnego usiłowa-

Ostatnia powieść Franza Kafki „Das
Schloss", wydana po śmierci autora przez
Maxa Broda*), jest, jak i poprzedni
„Der Prozess", tylko fragmentem na wiel
ką skalę zakrojonego dzieła, które, nie
stety, przerwała śmierć. Mimo to jednak
powieść ta pozostanie najwyższym bodaj
szczytem europejskiej prozy literackiej,
arcydziełem, jakiem dotychczas literatu
ra żadnego narodu poszczycić się nie mo
że. Ma się wrażenie, że bledną przy niej
nawet genjusze tej miary co Balzac i Dostojewskij, bo najgłębsze wyczucie tragedji człowieczego bytu łączy się w niej
z najwyższą umiejętnością artystyczną,
czego ani o Balzacu ani o Dostojewskim
powiedzieć nie można. Operowanie su
perlatywami jest naogół rzeczą co naj
mniej podejrzaną, — z czego dokładnie
zdaję sobie sprawę, — ale inaczej o tej
książce mówić niepodobna.
Jak w „Procesie" tak i w „Zamku"
właściwym pejzażem książki jest niewi
dzialna moc, nieznana władza. W „P ro 
cesie" urzędnikowi bankowemu K, wyta
czają sprawę karną niewidoczni sędzio
wie, których przez cały czas akcji niema;
nawet powodów dochodzenia tego nie zna
my, — zostaje tylko sama sprawa i peł
ne męki i beznadziei
dochodzenie. W
„Zamku" temat został, że tak powiem,
odwrócony. Geometra K. nie jest, jak w
„Procesie", człowiekiem prześladowanym,
lecz raczej prześladującym. Zjawia się
on pewnej nocy w małej osadzie, leżącej
u stóp zamku. Zamek ten kieruje życiem
całej wsi, jest siedliskiem owej niewi
docznej władzy, bo dostęp do zamku nie
jest niemożliwy. Tylko o dostęp do zam
ku walczy K.; w wykonaniu swego zamia
ru widzi on jedyną możliwość wyjaśnie
nia swego powołania do wsi, które, jak
się po przybyciu okazuje, polegać mogło
chyba tylko na pomyłce, — co zresztą
także nie jest zupełnie pewne. Ciąży nad
wszystkiem jakaś straszna tajemnica, ja-

kaś potworna zagadka; rozwiązanie jej
znaleźćby można jedynie w zamku, od
którego dzieli go zaledwie jednogodzinny
marsz, A le przebyciu tej krótkiej drogi
przeciwstawia się opór niewidzialnej w ła
dzy, przeciwstawia się zbieg tysiącznych
okoliczności, przeciwstawia się wreszcie
własna dola i ręka niewidocznego Prze
znaczenia.
Oto jest mniej więcej treść tej jedynej
w swoim rodzaju pięciusetstronicowej po
wieści, nie dającej się w gruncie rzeczy
streścić, W ramach owej istotnej i jedynej
treści odgrywają się oczywiście setki dro
bnych i jakoby codziennych przeżyć, roz
wijających się jednakże w ten sposób, że

chwilami ma się wrażenie jak gdyby one
właśnie zaprowadzić miały geometrę K.
do zamierzonego celu. Tymczasem prowa
dzą one tylko do ślepych uliczek — bez
wyjścia. Zjawienie się dwóch pomocników,
podobnych do siebie jak dwe krople wo
dy, wykonywających stale jakoweś igry
i harce, — istne dwa fantastyczne ko*) Franz Kafka. Das Schloss; Roman. boldy, — oddanie się oberżystki Friedy
Miinchen, Kurt W olff, 1926; str. 8 nl. i (kochanki jednego z najwyższych dostoj
ników zamku) geometrze K, i opuszczenie
503 i lnl.

go dla jednego z jego pomocników, opo
wiadanie „tajemnicy Am elji przez siostrę
jej Olgę — wszystko to odbywa się w spo
sób prosty, wcale nie nadzwyczajny, a za
razem nieuchwytny i tajemniczy, jak w i
dzenia senne w malignie.
Przy całej wewnętrznej zawiłości treści
wydaje mi się nielada zasługą pisarską
okoliczność, że powieść ta napisana jest
jędrnym, czystym,
jasnym językiem, z
genjalną prostotą. Czytając tę książkę (a
jest to książka, od której niesposób się
oderwać) czytelnik nie odczuwa żadnego
zmęczenia wynikającego z technicznych
względów. Istnieje ono może — ale z in
nych zgoła powodów: jako rezultat naj
większego napięcia psychicznego; bo tego
nowego „Fausta" czyta się z zapartym
oddechem.
Max Bród, który zaopatrzył powieść
Kafki w posłowie („Nachwort"), dopatru
je sią w tajemnej, niewidocznej władzy
zamku pewnego rodzaju mistycznej 0 patrzności, albo kabalistycznego Bóstwa
(Sąd i Łaska), albo Celu (Tao-Te-King).
Znając poglądy Kafki na życie, mam wra
żenie, że Bród się myli. Kafka mistykiem
nie był i być nie chciał. Wynika to cho
ciażby z tego, że w obydwu powieściach
nie idzie mu bynajmniej o sprawy „w yż
sze", lecz o zwykłe i codzienne. Urzędnik
bankowy K. ma zwykłą sprawę karną;
geometra K, walczy tylko o swoje stano
wisko, o wyjaśnienie swego powołania do
wsi, gdzie pragnie urządzić sobie zwykłe
spokojne życie, pracować, ożenić się i mieć
dzieci. Jeżeli Kafka miał ukryte „tenden
cje", to w każdym razie nie kierował nim
żaden mistycyzm religijny;
nato Kafka
nazbyt był zwolennikiem materjalizmu hi
storycznego, którego ślady znać zresztą
na jego logicznym i nieomal już dialek
tycznym języku. A le Kafka był tylko ar
tystą. Jedynym jego celem było przed
stawienie człowieka walczącego z otacza
jącym go światem, człowieka, którego każ
de zwycięstwo, choćby największe, zamie
nia się — sub specie aeternitatis — w
gruncie rzeczy w klęskę.
A rtu r Prędski.
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Poeta c is zy

Ośrodkiem wpływów Keyserlinga sta
Daleko od jarmarcznych krzyków do
ła się założona przezeń w r. 1920 w Darrn- by współczesnej i wrzawy codziennej lite
stacie „Szkoła Mądrości". Szkoła ta nie ratury, — stąpa na palcach dziwny poeta
opiera się na żadnej doktrynie, lecz na Friedrich Schnack, wsłuchuje się w ciszę
swobodnem obcowaniu duchowem jej a- światów i zaświatów, chwytając te dźwięki
deptów, mającem na celu pogłębienie ży w sieć misternych, ledwie dosłyszalnych
cia wewnętrznego metodą jogów. Ideałem słów. Schnack jest poetą ciszy. Ciszy, któ
filozoficzno-religijnym
Keyserlinga
jest ra otacza wszystkie rzeczy i żyje w ich
„całkowita realizacja swego ja w sferze wnętrzu, która jak dusza kosmiczna prze
psychicznej". Opanowanie chaosu we nika niebo, ziemię i morza, śni w badylu,
wnętrznego, przeobrażenie go w kosmos wibruije na powierzchni wód, drży w liściu,
czyni człowieka twórcą bezwzględnym dzwoni nad uchem pustelników. Cisza jest
(„der Mensch ist unbedingt schópferisch"). dla Schnacka czem dla wielu pisarzy mo
Keyserling jest zaciętym wrogiem in- rze: żywiołem i przeznaczeniem. Nie cho
telektualizmu, który „stoczył jak robak dzi tu o nową liryczną arabeskę, ale o do
ciało Europy". Rzecz ciekawa, że filozof niosłe odkrycie nieznanego, niewidzialne
darmstacki, przy całym swoim idealizmie, go świata, w którym wszyscy się obraca
uznaje i uzasadnia system kapitalistycz my. Świata magicznego. Magja przepły
ny razem z militaryzmem pruskim, „W wa fluidalną falą przez wszystko co ist
rodzącym się świecie bronzu — mówi — nieje, spajając w jedną całość przestworza
nawet przedstawiciel ducha osiągnąć mo rzeczy i wszelkie stworzenie. Zaświaty, w
które Schnack się wsłuchuje, znajduje w
że znaczenie jedynie jako wojownik".
Zwrot do mądrości A zji, chęć stwo sobie.
rzenia, na wspólnej podstawie europejskoazjatyckiej, człowieka nowego — są to
w Niemczech zjawiska ściśle zespolone
z klęską wojenną, Keyserling przyznaje,
że „te same Niemcy, które, póki im przy
świecała Ińadzieja ostatecznego zwycię
stwa unosiły się duchem łupiestwa i bez
czelności, przeszły odrazu do idealizmu,
skoro się stało zupełnie jasne, że wypad
ki przybierają dla nich zły obrót".
Dla Thomasa Manna najważniejszem
zagadnieniem powojennem Niemiec
jest
zagadnienie człowieka. „W oczach nas
wszystkich — mówi Mann — naszym jasno
uświadomionym sobie obowiązkiem
jest
O SW A LD S PEN G LER
wlanie nowej treści w pojęcie ludzkości".
Tej treści Niemcy szukają najgorliwiej
Spengler (w „der Untergang des Aben- w filozofji, sztuce i literaturze ludów
dlandes") twierdzi, że żyjemy w okresie azjatyckich. W ciągu ostatnich lat kilku
starzenia się cywilizacji zachodniej. Złu Karl Neumann wydał po niemiecku ca
dzeniem jest, według Spenglera, optymi łego Konfucjusza, Deussen ogłosił po
styczna wiara w człowieka oderwanego, wtórnie olbrzymią „Historję filozofji hin
powszechnego. Cywilizacja jest cyklem duskiej", dzieła Rabindranatha Tagore i
różnych kultur, w których scałkowują się Mahatmy Gandhi są w Niemczech roz
siły żywotne pewnych
indywidualności, chwytywane. W ielką także popularnością
wyrażających historję. Niema innej logiki cieszą się tam utwory literackie z życia
i innej prawdy poza logiką i poza prawdą A zji.
F R IE D R IC H SCH NACK
Henri Massis (w „La defense de 1‘Occident") widzi w tym wysiłku ideologji nie
Dokopuje się najgłębszych pokładów
mieckiej ch»ć odzyskania supremacji, na- marę tenebrarum duszy ludzkiej, gdzie sen,
razie duchowej, a następnie i przewagi mara, przeczucie i strach stworzenia gra
politycznej nad krajami Europy.
niczą ze sobą. Wszystkie dziwadła opi
W zakresie zagadnień natury moral sane w jego poezjach znalazł we własnych
nej Niemcy
dużo czerpią z bliskiego głębiach. Szukając kształtu dla mrocznych
Wschodu, z Rosji, i jednym z najpopular trzęsawisk i błędnych moczarów duszy, po
niejszych dziś w iNiemczech autorów jest których błądzi, Schnack dobiera przed
Dostojewskij. Hermann Hesse, stwierdza miotów i sytuacyj ze świata zewnętrznego,
jąc (w „Neue Rundschau") wpływ Do nadających się jako symbole. Tem się
stojewskiego na najmłodszą literaturę tłumaczy niesamowitość, która występuje
niemiecką, widzi w niej dążenie, poprzez w jego wierszach bądź jako temat, bądź
chaos i nieświadomość, do zdobycia no jako środek artystyczny. Projekcja mi
wej dyscypliny,
prowadzącej do nowej tycznego świata wewnętrznego na ekran
potęgi. Niemcy bowiem, według Keyser specyficznie
stylizowanego
krajobrazu
linga, mają dane potemu, by stać się zewnętrznego pociąga za sobą dreszcz nie„das
dauernde Weitgewissen",
wiecz- samowitości.
Niesamowitość jednak ni
notrwałem sumieniem świata.
gdzie (nawet jako temat) nie jest dla
Stojąc na rubieży Wschodu i Zacho poety celem w sobie,
du, Niemcy nie przybierają jednak osta
Schnack wznosi symbole wyrażające
tecznie postawy zdecydowanej, i ten sam dal, nieskończoność, tęsknotę, samotność,
elektyzm, który
w zakresie
polityki strach duszy człowieczej, i otacza je ma
stworzył układ lokareński wiążący je z giczną ciszą trwania, W tem magicznem
Europą, i umowę berlińską, zapewniającą oświetleniu martwa natura (np. kurz, uli
im sojusz z Rosją, skłania Niemcy do szu ca) nabiera mistycznej godności, urasta do
kania wartości ideowych i artystycznych olbrzymich rozmiarów, biorąc udział w nawe Francji i wie Włoszech. Tendencja ta szem życiu i zlewając się z naszym losem
ujawnia się w piśmie
„Abendland", w w jeden byt. Dla wyrażenia tego mundus
HERM ANN
K E Y S E R L IN G
utworach Worringera, Webera, Curtiusa i invisiblilis duszy człowieczej i duszy
rysunek Rudolfa Grossmanna
innych. Thomas Mann jest zwolennikiem wszechrzeczy rozporządza Schnack w ła
historyczną: żadna więc cywilizacja nie „polityki wolnej ręki między Wschodem snym językiem o pajęczej subtelności, ory
może rościć sobie pretensyj do pierwszeń a Zachodem, polityki, która będzie się ginalnym stylem baśniowym o miękkiej
stwa, gdyż klasycznemu pojęciu o czło zawsze narzucała Niemcom ze względów szlachetności. Słowa te (przeważnie no
intelektualnych i cywilizacyjnych".
wieku zadaje kłam natura i historja.
wotwory) mogły dojrzeć w atmosferze wiPoglądy te dogadzały zranionej dumie
Groźnym w Europie wrogiem Zachodu zyj Schnacka. To też niepodobna sobie
Niemców i wyzwalały ich z poczucia od jest Rosja, którą bolszewizm sprowadził pomyśleć, aby ten poeta stworzył szkołę,
powiedzialności za wywołanie wojny,
z dróg wytkniętych przez Piotra W ielkie aby ktoś nauczył się jego śpiewu. Jest to
Spengler przewiduje bliskość nowej go.
Kościół prawosławny nie wywierał materjał językowy o jednorazowem obli
ery cywilizacyjnej, w której wystąpią do wpływu ani na masy ani na garstkę in czu.
walki ze sobą „dwie wielkie idee uniwer- teligencji rosyjskiej; ideologja zaś reli
A le w tej odrębności i oryginalności
gijna ludności pochodzenia azjatyckiego świata Schnacka leżą też granice jego ta
polega na kulcie pierwiastków instynkto lentu. Krąg tematów i środków stylistycz
wych, niszczycielskich, fatalistycznych, co nych poety jest szczelnie zamknięty, lecz
wszystko przeciwstawia się ogółowi pojęć ograniczony, nikt się do tego koła nie we
zachodnioeuropejskich.
drze, ale poeta jego obwodu nie może roz
Wreszcie ludy A zji, dzięki samej już szerzyć, Poezja Schnacka — to rzadkie,
swojej zależności politycznej od Europy, srebrne drzewo, którego owoce mają zaw
odnoszą się wrogo do wszystkiego co idzie sze ten sam smak i tę samą woń, Schnack
jest zamknięty w zaczarowanym zamku i
z Zachodu.
Henri Massis (w „Defense de 1‘Occi- z okna wysokiej wieży powiewa białą chu
dent") kładzie szczególny nacisk na fakt stką ku nam, żyjącym w dolinie trywjalradykalnego
przeciwieństwa
koncepcyj nej rzeczywistości.
Wschodu i Zachodu dotyczących stosunku
człowieka do wszechświata: na Wschodzie Ich winkę tief hinaus
człowiek rozstąpią się w naturze, na Za Mit traumbeglanzter Hańd,
chodzie
przeciwstawia się jej,
„Nasza Aus meinem Fensterbogen, aus meinem
Weltenhaus,
walka (ludów Zachodu) z silami przyro
dy zmaterjalizowała się, dążąc do ujarz Woher kein Wind, kein Wort, kein
Wolkenzug noch fand —
mienia ich dla naszych własnych jedynie
potrzeb; można też powiedzieć, że, po Ich winkę tief hinaus.
stępując w ten sposób, człowiek Zachodu
Ignacy Berman.
zatracił poczucie swego właściwego prze
znaczenia, A le czyż nie jest jeszcze gor
*) Wszystkie książki Schnacka w y
szy materjalizm, polegający na utożsa
mieniu duszy ludzkiej z chaosem wszech szły nakładem Jakob Hegener-Verlag,
Helerau bei Dresden.
rzeczy?"
Massis
potępia
bezwzględnie
z
punktu
TOM ASZ M A N N
widzenia katolickiego czerpanie ze źródeł
rysunek Kaspra Neher
wchodnich i Uważa, żę wszystkie pier
salistyczne ludów Zachodu: etatyzm czyli wiastki dodatnie, rozproszone po wielkich
Nie dość jest
socjalizm pruski i antyetatyzm czyli ka obszarach różnych religji i filozofij Wscho
pitalizm angielski" (patrz „Preussentum du w całej gęstwinie sprzecznych ze so
und Sozialismus"), W walce tej ludy ra bą lub odrażających dla umysłu Europej
sy romańskiej ograniczone zostaną, we czyka systemów, znalazły uwzględnienie i
dług Spenglera, do odegrania roli kom- zastosowanie w nauce kościoła katolickie
go, Dzisiaj zaś „Zachód
powinien się
parsów.
Hermann Keyserling, znudzony „euro- bronić od fałszywej mistyki, która pod
peizmem", odbywa dalekie podróże do pokrywką taniego orjentalizmu wyzyskuje
krajów podzwrotnikowych, do Chin i do niezadowolenie umysłów i osłania czarem
trzeba je
Indyj, Przedwojenny dyletant i esteta, egzotyzmu, poezji i tajemniczości dzikie
przetwarza się nagle po wojnie w odno apetyty współzawodniczących ras".
wiciela Niemiec, który, ufny w potęgę
Europa powojenna ma przed sobą za
oddziaływania swojej
psyche, pragnie danie obudzenia swoich energij wewnętrz
„zmieniać ludzi", zbawić Zachód, wska nych, które zostały stłumione przez w y
zując jako środek potemu odnalezienie łączną troskę o sprawy materjalne. Zda
lub
sensu istnienia w starych tekstach chiń je się nie ulegać wątpliwości, że czynić
to
będzie
z
oczami
zwróconemi
ku
skich i hinduskich. W ten sposób Keyser
ling chce urzeczywistnić harmonijną syn Wschodowi...
tezę Wschodu z Zachodem na ruinach ma
Stanisława Jarocińska-Malinowska.
terjalizmu europejskiego.

Irzykowski Freienfelsa-Miillera jako „mo Ale właśnie nowa sztuka („Zaraza w Gre
jego" autora, skoro zbiorowość uważam nadzie") przestała być również dekoracją
za punkt wyjścia dla indywidualności. Co i w celowem działaniu dopatruje się w ła
mi nie przeszkadza zresztą badać z uwa ściwego piękna. Dlatego właśnie ten pogą Freienfelsa jako tego, .który usiłuje dżiał między sztuką a życiem staje się
stworzyć teorję irracjonalnego poznania, coraz bardziej bezprzedmiotowy. Dlatego
dającego się zastosować również do zbio to również (wbrew wszelkim kultom for
rowości. Zasadniczo natomiast myli się my) nowa treść w sztuce stającej się bu
p, Irzykowski, uważając za fakt pewny downictwem życia — jest rzeczą zasadni
i oczywisty, że mikrokosmos jest taki sam czą.
wielki jak makrokosmos. Znowu ten sam
Co ma być tą treścią? Co ma być tre
indywidualistyczny punkt widzenia, wysu ścią pracy? Trójpot i wysiłek?
nięty w dodatku zupełnie gołosłownie.
Nie. Choć pytanie to też jest prowo
Skoro się przyznaję do pluralizmu, nie kacją tylko i dopingiem i choć odpowie
mogę przecież tych pojęć utożsamiać, jak dzią na to jest cała omawiana książka,
mi podsuwa p, Irzykowski, lecz muszę odpowiem zupełnie serjo, choć zewnętrz
właśnie mikrokosmos uważać co najwyżej nie biorąc, może i naiwnie. Nierozważny
za cząstkę makrokosmosu. Dlatego właśnie krytyk bowiem, przyglądając się dziurom
muszą wyjść poza indywidualizm, któryby w rynnach poszczególnych kamienic, za
mógł mi tylko tę cząstkę odsłonić lub po pomniał widać o celu tej obserwacji i na
zwolił sumować mechanicznie cząstki po- zwie miasta, w którem się znajduje. Mu
szeczególne, nigdy w sumie nie mogące szę więc przypomnieć,., Cel zarówno pra
dać tej całości. Gdyż całość nie jest su cy jak i treść sztuki są jednakie: triumf
mą, lecz nowym, organicznym związkiem. życia nad śmiercią (pozwolę sobie do tej
Nie bez głębokiej racji wskazuje p, I- kwestji wrócić jeszcze w odpowiedzi prof.
rzykowski Crocego jako instygatora tera W ł, L. Jaworskiemu), utrzymanie się i
źniejszego zespolenia sztuki z życiem, rozrost wszystkich form życia zbiorowego
choć na gruncie polskim raczej należało i kosmicznego. Może p. Irzykowski tu się
by związać to z romantyzmem (którego zgryźliwie uśmiechnąć, nie może jednak
krańcowy indywidualizm i marzycielstwo zaprzeczyć, że „gra jest warta świeczki".,.
tylko zwalczać usiłuje). Mickiewicz, Kra Dlatego to pozwalamy sobie apelować do
siński są najtypowszymi u nas „budowni „witalistycznego realizmu", który mój
czymi życia". „Trudniej dzień jeden prze krytyk tak lekkomyślnie ironizuje.
Ogólne wrażenie, jakie odnoszę ze słów
żyć niż napisać księgę". Dlatego hasło
„przez sztukę do życia" możnaby zastso- p. Irzykowskiego, jest to, że w książce
wać również do wszystkich perypetyj roz mojej poza drzewami nie chce dojrzeć la
su, że nie okazał natyle dobrej woli, by
wojowych Mickiewicza.
Pan Irzykowski w krytyce swojej po
Jakie zaś formy życia nadają się do poza bystrze podpatrzonemi może nawet
zwala sobie wogóle na metody rozkapry teatralizacji i czy praca również do nich niedochwytami nie dojrzeć więzi, która
szonego podlotka, którego nic nie obowią należy, to oczywiście jest kwestja dość jest jednak rzeczą istotną i jak mi się
zuje i nic nie wiąże. Romantyzm?! „Czy względna, zależy bowiem od stopnia na zdaje, tłumaczy lwią część niewątpliwie
istniał wogóle jakiś romantyzm?" (poza pięcia tego życia: faktem jest bowiem, że istniejących niedopatrzeń i poślizgnięć.
dziełami). Takie pytanie można niby za sztuka w zestawieniu ze zwykłą postacią
Ten zgryźliwy i napastliwy w szcze
dawać, ale nie można chyba wymagać na życia wyróżnia się jednak swoją intensy gółach ton krytyki p. Irzykowskiego po
nie odpowiedzi. Czyż mam bowiem tłu wnością i zgęszczeniem, stopniem napię zwala rozmoitym „rzypieniom" krytycz
maczyć p. Irzykowskiemu, który wie i cia, czego najprostszym przykładem — nym w rodzaju p. Suchodolskiego („Ruch
czytał sto razy więcej ode mnie, że obok karykatura...
Literacki", nr. 62 r. 1926) i Przybosia
pewnej ilości wierszyków istniała pewna
Pan Irzykowski radby oddzielić uni („Zwrotnica", nr. 11 z r. 1927) przypinać
atmosfera psychiczna epoki (znowu nieu wersalizm metafizyczny od gromadzkiego, się w obszczekiwaniu mnie do jego ogona,
niknione ramiarstwo), nie bez racji da choć racyj żadnych nie uważa za stosow choć pomoc tego rodzaju zapchlonych
jąca się zestawić z owemi wierszykami. ne przytoczyć. Dopinguje mnie natomiast Azorków brytan okupić może tylko świerzŻe tę atmosferę psychiczną możnaby zwią pytaniem w stylu cytowanego już pytania bą i nosacizną.
zać z pewnemi objawami życia społeczno- podlotka, co ma wspólnego uniwersalizm
Satysfakcji moralnej udziela mi p. Igospodarczego? I że to wszystko wespół z pracą i czy ta poezja wspólnej pracy rzykowski w zakończeniu swojej krytyki,
tworzy to co nazywamy romantyzmem? ma być dla robotników czy dla fabrykan gdzie parodjując przedmowę „Grenady",
Nie czując się bynajmniej powołanym tów? czy praca kanalarza może być kie przyznaje się, że potraktował mnie może
i niesprawiedliwie, gdyż
do udzielania takich nauk p. Irzykowskie dykolwiek dostojna i poetyczna? Może jednostronnie
mu, wobec tego pozwolę sobie tylko pod i jest — im więcej trudności przezwycię kto wie, czy w gruncie rzeczy nie jeste
kreślić ten kapryśnie indywidualistyczny ża. I właśnie chodzi o to, żeby w tych śmy sprzymierzeńcami,
rys psychiki mego krytyka, który z tego najmnej „dostojnych" a społecznie poży
O ile, rzecz prosta, wyznanie takie jest
względu wydaje się typem mało odpo tecznych zajęciach dopatrzeć się nowego wymianą grzeczności na placu boju —
wiednim na przejęcie się urokiem uni piękna. To jest realne zadanie artystycz przyjmuję je z rewerencją i wdzięczno
wersalistycznego rygoru i poddania się ne, którego się podejmują wszyscy poeci ścią. O ile jednak chodziłoby o ustalenie
regulującej zasadzie życia.
pracy w rodzaju Kadena, Staffa, Zegadło moich wrażeń na podstawie tej krytyki,
Pna Irzykowski podaje w wątpliwość wicza, M. Brauna, Słobodnika i innych. to uważam p, Irzykowskiego za niepo
moją tezę o przełomie w gustach, uwi
Co zaś do innych wątpliwości, to gdy prawnego indywidaulistę, zgorzkniałego
docznionym w odwróceniu się od życia by nie było dopingu, byłoby rzeczą aż na sceptyka i dogmatycznego moralistę, któ
indywidualnego jednostki, choć z drugiej zbyt oczywistą, że skoro pracę uważam ry wbrew precyzyjnej spostrzegawczości
strony sam stwierdza, że w tych antypa- za najistotniejszą więź życia społecznego, i chwytności umysłu operuje niezdatnemi
tjach nie jestem odosobniony. Powątpie walczę o formę współżycia, któraby się do użytku w stosunku do zjawisk względ
wanie więc dotyczy zapewne metody u- na niej oparła. Choć głoszony przeze mnie nych sztywnemi pojęciami. Przymierze te
stalania tego faktu. Świadectwem tego jest uniwersalizm nie jest żadną doktryną spo dy tak zaszczytnie mi ofiarowane jest
zarówno cała sztuka nowa jak i potrzeby łeczną, lecz próbą uwidocznienia pewnych „w perspektywie zdarzeń" dość niepew
życia (jak to stwierdzam w „Grenadzie") zależności mędzy sztuką a życiem, nie ne — i choć jestem w chwili obecnej o— zbiorowy sposób produkcji i rola orga przeciwstawia się jednak socjalizmowi, saczony zewsząd i daremnie poszukuję
nizacji.
Gdyby p. Irzykowski uważniej lecz na nim się opiera. Że prof. Jaworski ręki sprzymierzeńczej, sądzę, że na tak
wczytał się w pierwsze stronice omawia radby socjalizm zastąpić przez uniwersa kapryśnym pomoście żadna mewa uniwernej książki, nie zadawałby tego rodzaju lizm, to już jego sprawa, za którą nie mo salistyczna nie mogłaby spocząć i zwinąć
pytań.
gę ponosić odpowiedzialności. Mój uni skrzydeł na nocleg bezpieczny — w oba
Niezupełnie słusznie nawiązuje mi p. wersalizm jest synonimem dywidualizmu. wie przed leniwie choć żarłocznie przy
Krytyk mój stwierdza, że poezja pra czajonym — kotem, który nawet nie czu
cy jest wogóle „mydleniem oczu", gdyż jąc głodu, „na wszelki wypadek" ostrzy
*) por. „Doping, ramiarstwo, perspek-, istotni pracownicy „interesują się swą sobie pazury.
tywizm " Karola Irzykowskiego w nr. 129 pracą od strony jej treści i celu, a nie od
„Wiadomości",
[strony dekoracyjnej". Nic słuszniejszego.
Jan Nepomucen M iller.
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Europa powojenna nie nawiązuje nici
ze swojem istnieniem przedwojennem, któ
rego całokształt doprowadził do katastro
fy światowej. Szuka raczej koncepcyj, któreby wytknęły na przyszłość jej drogi,
pomogły do zrozumienia człowieka i po
zwoliły mu oprzeć swoją działalność na
jakimś zwartym systemie etycznym i fi
lozoficznym.
Te próby rozpoczęły się najwcześniej
i najszersze zatoczyły kręgi w kraju naj
bardziej dotkniętym moralnie przez w oj
nę, t. j. w Niemczech. Już w r. 1918

czytać
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Ufśród książek

NOTATKI

Sztuka a pieniądz. „ L ‘A rt Vivant“ osądkowi Greków — aż przyszedł Chry Roman Piłat. Historja literatury polskiej Zygmunt Kisielewski. Poranek, Powieść. Wizerunki Słynnych Kobiet i Mężów. Za
stus, który powiedział, że „szabbat uczy- od czasów najdawniejszych do roku 1815. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1927; str, ślubiny śmierci. I. Mary Vetsera. Trage- głosiła ankietę, mającą na celu wyjaśnie
187 i 5nl,
dja miłości. II. Tragedja Habsburgów, nie kwestji, czy pieniądz, handel, spekunion jest dla człowieka, a nie człowiek W ykłady uniwersyteckie. Opracowali Lud
Mary Vetsera i arcyksiążę Rudolf. Po- lacja mają korzystny wpływ na sztukę,
dla szabbatu".
wik Bernacki i Stanisław Kossowski pod
„Poranek" jest warjacją na temat „S y wieść. Na podstawie źródeł historycznych 1czy w krajach troszczących się o sztukę
Znamienne są wreszcie absurdalne redakcją Ludwika Bernackiego. Tom I.
napisał Leo Belmont. Stanisławów, „Re- artysta powinien być traktowany jak roOstatnia książka prof, Tadeusza Zie przepisy judaizmu o czystości i nieczy Część I. Literatura średniowieczna w Pol zyfowych prac". A le ujęcie tematu jest do
naissance", (1927); str. 184 (I) i 240 (II). botnik i czy pożądany jest rozdział sztuki
lińskiego,
badająca wzajemny stosunek stości, M, in. źródło nieczystości stano sce od czasu przyjęcia chrześcijaństwa do tego stopnia odmienne, że sam temat,
od państwa. Odpowiedzi należy nadsyłać
dwu wielkich religij świata antycznego, wiła tam kobieta (której stanowisko u Ju końca X IV wieku. Część II. Literatura prawdopodobnie podjęty (nie zapożyczo
Łatwo było przewidzieć, że po upadku do redakcji (Paris, 146, r. Montmartre).
jest jedną z części wielotomowego dzieła dejczyków było wogóle bardzo niezaszczy- średniowieczna w Polsce w wieku XV. ny!) pod urokiem świata twórczości Że
U go Foscolo. Wrześniowy zeszyt „I Li„kwestji religijnej" Opracował Stanisław Kossowski. Warsza romskiego, staje się nieodłączną własno wielu tronów europejskich, gdy umysły się
0 rozwoju religijnym starożytności kla tn e): szczegóły tej
sycznej. Po „R eligji starożytnej Grecji" były przedmiotem najplugawszych roztrzą- wa, Gebethner i Wolff, 1926; str. XXI ścią pisarza, jego absolutnie samodzielną uspokoją, pojawi się literatura monarchi- bri del Giorno" poświęcony jest w znacz
rabbinowskich.
„Nieczyści"
byli i lnl, i 287 i lnl. (I), X III i lnl. i 530 (II). pracą. Można więc mówić o analogjach styczna, mająca za temat życie tych wła nej mierze pamięci Ugona Foscola z po
(okres niepodległości Hellady), po „R e sań
śnie zdetronizowanych z czasu ich wła wodu przypadającej we wrześniu b. r. set
sytuacyj, .nie o zapożyczeniach.
ligji hellenizmu"
(okres t. zw, helleni również wszyscy innowiercy, od których
W ykłady historji literatury polskiej,
Historja chłopca od lat dziecinnych aż dzy. Możnaby się nawet dopatrywać w nej rocznicy śmierci pisarza.
styczny od Aleksandra Wielkiego po cza- Judejczycy skrupulatnie się odgradzali;
Najsympatyczniejszy z romantyków. Na
sy chrześcijańskie) — przyszła w tym ro- oto jeden z powodów żywiołowej nienawi prowadzone przez prof. Romana Piłata z do wejścia w życie po otrzymaniu matu tej monarchistycznej tendencji objawu
katedry uniwersytetu lwowskiego w ostat ry. Atmosfera mieszczańska, nie zabarwio jakiegoś zasadniczego uczucia litości, ankietę ,,L'Opinion“ „Najsympatyczniejszy
ku kolej na głębokie studjum, porówny- ści świata starożytnego do Żydów.
Zieliński, śledząc rozwój wiary w za niej ćwierci w. XIX, dzięki ściśle nauko na szlachetczyzną jak w „Syzyfowych pra właściwego wogóle ludziom, a ujawnia z romantyków" redakcja tygodnika otrzy
wające dwa zasadnicze czynniki w historji
mała 36 odpowiedzi. Na 15 kandydatów
kultury europejskiej: hellenizm i judaizm. świat (eschatologji) u Greków, przycho wemu opracowaniu, rzadkiemu obiektywi cach", Niema tu jednak tej zmysłowej jącego się specjalnie w literaturze.
Pan Belmont opowiada gładko i za j Mussei uzyskał 7 głosów, Lamartine — 5,
Kiedy otrzymamy jeszcze trzy zapowie dzi do wniosku, że rezultat tego rozwoju zmowi i wysokim zaletom pedagogicznym, bliskości, którą tak wspaniale robi Żerom
dziane tomy — „Religja rzeczypospolitej przeszedł do eschatologji chrześcijańskiej; mają w dziejach nauki polskiej ustaloną ski, tej bliskości, graniczącej niemal z au- mująco, ale niema fragmentu, na którym Stendhal i de Nerval po 4, Gautier — 3,
rzymskiej", ,,Religja cesarstwa rzymskie nowy dowód, że Starym Testamentem wartość. Ze szkoły Piłata wyszedł szereg tobiograficznością, niema bliskości obser zatrzymałaby się współtwórcza uwaga. Dumas i Hugo — po 2, Flaubert, Merimee,
go" i „Chrześcijaństwo antyczne" — bę chrześcijaństwa był hellenizm a nie ju uczonych, których imiona zapisały się wacji, która pozwala ujrzeć człowieka na Powieści te są jak nakręcona dziecinna Fontenay, Shelley, Balzac, Arvers, Ludwik
dziemy mieli monumentalną całość, obej daizm, którego eschatologia była pierwo trwale na polu badań historyczno-literac dystansie pokoju. A le zato Kisielewski zabawka, — stają, gdy się sprężyna roz Filip (!) i Delacroix — po 1.
Morand a Fargue. Morand odmówił
mującą —- jak pisze Zieliński — „stopnio tnie czysto nacjonalistyczna i materjali- kich, Z ich grona wyszła myśl wydania z dał o jedną stronę więcej w swej powie kręci, Godne jest natomiast uwagi wierwy rozwój duszy antycznej, którego szczy styczna, w przeciwieństwie do uniwersali- rękopisu i notatek kursu uniwersyteckiego ści, bo dużo miejsca poświęcił erotyzmo nopoddańcze i intymne ujęcie postaci współudziału w książce zbiorowej, przy
tem i wieńcem było przyjęcie chrześci stycznej eschatologji greckiej, W przeko historji literatury polskiej, przez Piłata do wi, budzącemu się i rozwijającemu w mło Franciszka Józefa i jego żony. Królewskie gotowywanej dla uczczenia działalności
jaństwa . Na podstawie dotychczasowych naniu Judejczyków dla nich tylko był druku przed śmiercią przygotowywanego. dzieńcu. Obraz stał się przez to bardziej małżeństwo oddane jest bardzo spokojnie, literackiej L. P, Fargue‘a, twierdząc, że
wyraźnych sympatyj niema sensu składać autorowi hołdu więk
tomów, tłumaczonych już zresztą na kil przeznaczony raj, Gehenna zaś (dolina o- W latach 1907 — 1911 ukazało się tego konsekwentny i interesujący niezależnie od z zaznaczeniem
szego niż całe jego dzieło. Rzeczywiście,
ka języków europejskich, możemy stwier bok góry Sjomu) dla t. zw, pogan; i dopie kursu 5 tomów, obejmujących historję poe swej wartości opisu pewnego środowiska autora.
Miałem przez chwilę wizję: p. Bel Fargue jest autorem kilku niewielkich
dzić, że dzieło to przyniesie prawdziwą ro później pod wpływem hellenizmu na zji polskiej w latach 1500 — 1830, w opra obyczajowego, dla nas już -— historycz
chlubę nauce polskiej, dowodząc raz je stąpiła stopniowo (częściowa) uniwersali- cowaniu Ludwika Bernackiego, Wilhelma nego. „Andrzej Radek" — to szkoła ro mont zbliża się na palcach do drzwi ga książeczek, w dodatku odbitych w niewiel
binetu Franciszka Józefa, przymyka je kiej ilości egzemplarzy.
szcze, że Zieliński jest równie wielkim re- zacja, etyzacja i spirytualizacja eschato Bruchnalskiego, Stanisława Kossowskiego syjska, „Poranek" — austrjacka,
Zbiorowe wydanie dzieł Giraudoux. Na
i Konstantego Wojciechowskiego. Do ca
Kisielewski większą, prawie najwięk ostrożnie i szepce: „Ciszej, panowie. Ce
ligjologiem jak znawcą literatury greckiej. logji judejskiej,
Z wiarą w życie pozagrobowe pozo łości tego wydania brak tomów wstępnych szą wagę położył na samym Zdzisiu, nie sarz martwi się po śmierci Arcyksięcia". kładem Emile‘a Paul wyjdzie zbiorowe
Autor przeprowadza tezę, że nie ju 
wydanie dzieł Giraudoux. Każdy tom za
daizm, ale religja antyczna jest właściwym staje w związku idea zbawiciela. Idea ta 0 średniowieczu i tomów końcowych o hi- notując (jak Żeromski) charakterów i fi
wierać będzie inedita.
Starym Testamentem chrześcijaństwa. Pa żyła zarówno w świecie grecko-rzym storji poezji do r, 1863, Badania nad lite gur profesorów, aferzystów i rozbitków
Skandal na premjerze. Na premjerze
radoks jest tu tylko pozorny, gdyż — jak skim — dowodem m. in. IV ekloga Ver- raturą polską w. X IX od śmierci Piłata pedagogicznych. Przez to nastąpiło zubo Bibljoteka Dzieł Wyborowych, Redaktor
wykazuje Zieliński — niema ciągłości psy giliusa, t, zw. „mesjanistyczna", — jak (1846 — 1906) postąpiły naprzód tak mi- żenie estetyczne powieści, bo charaktery Feliks Gadomski. Tom 136. Zdzisław K le- sztuki Edgara Middletona „Żona Putyfara
chologicznej między judaizmem a chrze w judaizmie. A le różnice są tu olbrzymie. lowemi krokami, że publikacji historji poe tak samo oddziaływają estetycznie jak szczyński. Czerwony teatr, (Literatura z w pyjamie" w Londynie rozegrał się jeden
z większych skandali jakich widownią by
ścijaństwem (przez ten judaizm odrzuco- W religji helleńskiej zbawiciel był synem zji polskiej w latach 1815 — 1863 zanie i figury poetyckie, porównania i przenoś
lancą). Warszawa, 1927; str, 111 i lnl.
ły teatry angielskie. Rzecz dzieje się
nem), natomiast ciągłość taka istnieje bożym, występując w dwu postaciach: A - chano zupełnie, przystąpiono natomiast do nie — ale dzięki temu udało mu się wy
współcześnie. Jeszcze przed premjerą
między hellenizmem, t, j. duszą helleńską pollona (boga, który stał się człowiekiem) powtórnego wydania historji literatury pol dobyć na powierzchnię inne rzeczy. Okres
Pomysł „Czerwonego teatru"
(wojny
1 shellenizowaną Wschodu i Zachodu, a i Heraklesa (człowieka, który stał się bo skiej do r. 1815 w nowem opracowaniu Lu wątpliwości i stawiania znaków zapytania r. 1920) jest następujący. Ujęte w formę sztuka była mocno kwest jonowana przez
giem) ; obaj byli synami Zeusa. Natomiast dwika Bernackiego i Stanisława Kosow nad wartością życia, któremu Żeromski dziennika przeżycia literata, który wstąpił cenzurę,
duchem chrystjanizmu.
Kleisf na filmie. „Stłuczony garnek"
Ażeby to udowodnić, autor kreśli para Mesjasz Judejczyków nie był synem bo skiego, uwzględniającem obecny stan ba mało poświęca miejsca, Kisielewski ana na ochotnika do wojska, aby bronić za
lelę między religją hellenizmu a judaiz żym (pochodzenie z rodu Dawida), a po dań. Narazie ukazał się t. I, w wydaniu lizuje i rozwija z bardzo dużą swobodą. grożonej ojczyzny. Pointa pomysłu jest Kleista jest obecnie filmowany w Niem
mu, Przez judaizm zaś w ściślejszem zna nadto nosił piętno wybitnie nacjonali poprzedniem nieogłoszony. Zakres tego to Tak samo jest z erotyzmem. Żeromski e- dość ostra. Literat - ochotnik czuje się czech. Rolę sędziego Adama gra Schiizel.
Nowy film napoleoński. Rod la Rocąue,
czeniu rozumie okres między powrotem styczne, jako król swego narodu, a nie u- mu jest znacznei szerszy od znanych z po skamotuje tę kwestję, przenosząc cały cię zażenowany w stosunku do siebie same
Kisielewski go. Jego przekonania artystyczne mówią znany z „Dziesięciu przykazań i „C zer
z niewoli babilońskiej a zburzeniem Jero niwersalistyczne, jak u Greków i Rzymian. przedniego wydania tomów następnych, żar na miłość platoniczną.
zolimy, w przeciwstawieniu do poprzedniej To też Jezus, Syn Boży, którego „króle kiedy bowiem w tamtych omówiona jest przeprowadza Zdzisia przez miłość czter mu, że popełniony krok jest w pewnej wonego piraty", został zaangażowany przez
chłopaka,
odpowiadającą mierze naiwnością, że rzemiosło żołnierza Cecila de M illea do napoleońskiego filmu,
epoki izraelskiej i późniejszej żydowskiej, stwo nie było z tego świata", jest posta wyłącznie historja poezji, tutaj mamy nastoletniego
która trwa do dzisiaj.
cią o wiele bliższą hellenizmu, niż judaizmu, obszerny wstęp historyczny do dziejów miłości z „Syzyfowych prac", ale mniej nie przystoi poecie. Stąd podtytuł utworu osnutego na tle znanej powieści Conan
D oylea „Brigadier Gerard". Film będzie
polskiej, obejmujący cało- palącą i bardziej naiwną. A potem flirty
W yszedłszy z założenia, że religja win
W ostatnim rozdziale p, t. „Świątynia literatury
„Literatura z lancą". Wydawałoby się, że
na przynosić objawienie się bóstwa w do i synagoga", którego dokładniej omawiać kształ ówczesnej kultury.
i miłostki, sympatje młodzieńcze i namię autor potrafi przeprowadzić pomysł do nosił tytuł „Pod orłami Napoleona",
Autor jako aktor. W filmowanej obec
Z rękopisu Piłata pozostały tylko ramy, tne marzenia nocne.
bru, pięknie i prawdzie, zastanawia się nie będziemy, bada autor m. in. co kryje
końca, a tymczasem zrobił z tego rzecz
Zieliński, czy religja Jehowy ziszczała te się pod ideałami sprawiedliwości i cnoty, w które wydawca z wielkim nakładem pra
Jako wiedza o człowieku, mimo że zupełnie odmienną i nieprzewidzianą: li nie słynnej komedji Zuckmayera „Der
ideały w tym samym wysokim stopniu, które — według twierdzenia „Sybilli ju cy wprawił obecne wyniki wiedzy o prze chłodniejsza niż u Żeromskiego i słabiej terat przekonał się do żołnierki i tęgo za fróhliche Weinberg" jedną z głównych
ról grać będzie sam autor.
co religja hellenizmu.
dejskiej" — propagowano w synagogach— dmiocie. Wobec rozległości i różnorodno narzucająca się plastycznie, powieść K i czął prać bolszewików.
Jubileusze malarskie. W lipcu b, r,
1) Dobro. Jehowa, który sam się na twierdzi, że o ile ideały te u Greków mia ści omawianych zagadnień dzieło ma cha sielewskiego jest bardzo ciekawa. Autor
Jeżeli o to tylko chodziło, gra nie war
dwoje wybitnych artystów niemieckich ob
zywa „bogiem zawistnym", jest bez lito ły charakter czysto etyczny, wynikający rakter przeważnie kompilacyjny, co zapi przeważnie markuje charaktery, poza kil
ta była świeczki. Motyw patrjotyczny jest chodziło rocznice urodzin: Max Lieberści dla nieprzyjaciół Izraela, nawet dla z poczucia moralności, opartego na nieu- sać trzeba na jego dobro, a to tem bardziej, koma pierwszoplanowemi, operuje nato
przecież w naturze swej truistyczny: jeżeli
mann — 80-tą, Kathe Kollw iiz — 60-tą.
niewinnych
Chanaanejczyków,
których przedzonem sumieniu, o tyle u Judejczy iż w każdej dziedzinie uwzględniono ba miast zagadnieniami. Dlatego nie znamy
wojna ma charakter obronny a nie za
Pięćdziesięciolecie Kubina. Pięćdziesią
ziemię zagrabiają Żydzi, lub Amalekitów, ków treścią tych ideałów było pełnienie dania źródłowe najlepszych znawców. W y  zupełnie klasy, której uczniem jest Zdziś,
czepny, obowiązkiem obywatela jest obro
tą rocznicę urodzin Alfreda Kubina uczci
co do których Jehowa wydaje Saulowi ta przykazań Jehowy, danych w Torze, któ zyskano więc np. w zakresie teologji fun nie znamy prawie nauczycieli ani braci
na zagrożonego kraju. Inna sprawa, gdy
ki rozkaz: „wybij od męża aż do niewia re — jak wiadomo — niejednokrotnie nie damentalne monografje ks, Fijałka, w dzie Zdzisia
oprócz
najstarszego,
Sławka, staje się on treścią utworu artystycznego, ły dwa wydawnictwa: nakładem MerlinVerlag w Heidelbergu ukazał się album 20
sty, i dziecię, i ssącego wołu i owcę, w iel mają nic wspólnego z helleńskiem i chrzę dzinie astronomji Birkenmajera, w innych skrzypka, nadczłowieka z pokolenia „M ło 
gdy autor zapomocą niego oświetla jakieś
rysunków piórkiem p, t, „Heimliche W elt‘‘,
sprawiedliwości rozdziałach wielu innych, a przedewszyst- dej Polski",
błąda i osła..." Nie take pojęcie o bóst ści jańskiem poczuciem
cenne dla siebie sprawy,
w Wiedniu
(„Officina Vindobonensis“ )
wie miała dusza helleńska: bóg jest przy (np. wspomniane przykazanie wymordo kiem Brucknera, którego studja rozrzucone
Zakończenie, formalnie nie przypomi
„Czerwony teatr" jest zrobiony z non
czyną tylko dobra — uczył Platon.
wania Chanaane jeżyków). Natomiast za w licznych wydawnictwach akademickich nające zakończenia „Syzyfowych prac", szalancją, tak, zdaje się, charakterystycz zjawiła się książka zbiorowa pisarzy i ma
2) Prawda. Kiedy Jeremjasz, natchnio przeczeniem cnoty i sprawiedliwości było 1 czasopismach polskich i niemieckich jest w istocie do niego podobne, Zdziś, ną dla autora, że on sam nie zdał sobie larzy autrjackich „Fur Alfred Kubin",
ny przez Jehowę, prorokował Judzie zgu dla Judejczyka np, nieprzyszycie do pła zostały tu skrzętnie zebrane i umiejętnie otrzymawszy maturę, kończy swoje pora z niej sprawy.
bę, a to się nie spełniło, prorocy zbawie szcza wymaganych przez Mojżesza pę oświetlone.
chunki uczuciowe z bratem Sławkiem, uZa ten trud należy się wydawcy tomu, znając jego pogardę dla filisterstwa z
nia triumfowali: „gdzież jest słowo Pań dzelków. Przytoczone przez autora pryKossowskiemu,
rzetelna przyłegłościami za bezwartościową etycz
skie? Niech przyjdzie!" — a Jeremjasz kłady kazań i dyskusyj szabbatowych w Stanisławowi
Jeżeli bowiem pominiemy nie, i wyrusza w świat. Go z nim będzie, Bibljoteka Dzieł Wyborowych, Redaktor
skarżył się Jehowie: „zwiodłeś mnie, Pa synagogach (t. zw. midraszy) są tego w y wdzięczność.
nie-, i jestem zwiedzion.,.; byłem pośmie mownym dowodem. Nic dziwnego, że ju oddawna przestarzałe dzieła Wiszniew czem zostanie — pozostaje dla nas ta Feliks Gadomski. Tom 135. M aciej W ierz
— W sierpniowym zeszycie „LTtalia
wiskiem cały dzień, wszyscy się ze mnie daizm nigdy nie mógł przemówić do prze skiego czy Maciejowskiego, trzeba przy jemnicą, Ale z tego jak Żeromski i Kisie biński. Wielmożny pan lokaj. Nowele. che Scrive znajdujemy obszerną recenzję
Warszawa,
1927;
str.
155
i
3nl,
znać,
że
równie
wyczerpującego
i
obszer
lewski
akcentowali
swych
bohaterów,
nie
natrząsają". Nie chodzi tu jednak tyle o konania światowi helleńskiemu i że ten uE. Damianiego z „Irydjona" z okazji świe
tę — jak ją Zieliński nazywa — „tragedję wierzył dopiero w Chrystusa, który uczył nego obrazu dziejów oświaty polskiej w domyślamy się, lecz wiemy z pewnością,
żo wydanego przekładu włoskiego,
Pewni
literaci
nasi
podrzędniejszego
wiekach średnich nie posiadaliśmy, Z o- że zostaną „ludźmi", że są to już cha
proroctwa" (fałszywe przepowiednie zda „nie jako doktorowie i faryzeuszowie".
— W lipcowym zeszycie turyńskiego
gatunku
wpadli
na
pomysł:
zamiast
robić
Książka Zielińskiego atakuje, jak w i kazji tego przeglądu obecnego stanu badań raktery przygotowane do życia, otrzaska
rzały się i w Grecji), ile o to, że wina
kiepską literaturę na polskie tematy — miesięcznika „II Bareti" znajdujemy roz
kłamstwa była wyraźnie po stronie bó dzieliśmy, judaizm w wielu punktach, gdy nad przedmiotem wypadnie zauważyć, że ne z rozterkami duchowemi, które stano
obrabiają jakąś obyczajowość obcą, naj dziel XI z „Księgi ubogich" w przekładzie
stwa, Podobnie zresztą zawiódł Jehowa jednak zauważy w nim coś istotnie w iel w wielu kwestjach istnieją luki poważne, wią właściwe czynne życie człowieka. Po
częściej angielską. „Wielmożny pan lokaj" Adolfa Speisera.
które
czekają
na
szczegółowe
wyjaśnienie.
za
młodość
Kisielewski
nie
sięga.
Bo
prze
kiego,
nie
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tego
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I
czy
Ezechjela w proroctwie o zburzeniu Tyru
— „Die Biihne" z dn, 25 sierpnia b. r,
ma jednak tyle wspólnego z prawdziwą
Kossowski
przeważnie
objektywnie
przed
cież
tytuł
powieści
brzmi
„Poranek".
Jest
przez Nabuchodonozora, które nie nastą telnik tej książki, żyjący wśród dzisiej
przynosi artykuł Bronisława Grossa o tea
Anglją,
co
ciupagi
zakopiańskie,
produ
piło. Wobec tego musi się mieć znaczne szego zacietrzewienia aryjsko-semickiego, stawia ostatni stan sprawy i nie ucieka się to powieść o „otwartej perspektywie za
kowane w Warszawie, — z Zakopanem. trze we Lwowie, zaopatrzony w fotografję
zastrzeżenia co do objawiania się bóstwa zapytu;e się mimowoli, czy autor jest fi- do własnych kombinacyj rozwiązania rze kończenia".
gmachu i podobizny Barwińskiego, ŻytecPonieważ akcja rozgrywa się w Krako Skandaliczny poziom inteligencji i rze
Żydów w prawdzie. — W Grecji kult losemitą czy antysemitą, Zieliński zgóry czy wątpliwych. Raz jeden znacząco prze
kiego i Jedlicza.
miosła pisarskiego cechuje tę książkę.
prawdy ujawniał się również i w nauce, przewiduje takie pytanie i uważa je za nie kracza wytyczone sobie zadanie, kiedy o- wie, ciekawa jest powieść Kisielewskiego
— Z okazji lipskiej wystawy książki
mając charakter religijny i rozwijając się dorzeczne, umieszczaiac swe poglądy na mawia biblję szarospatacką. Rozdział ten jako obraz stosunków i prądów wśród mło
Arno Schirokauer pisze w artykule „V ólnależy
w
książce
do
najmniej
przekony
dzieży
w
czasie,
gdy
umysły
dojrzewały
judaizm
na
innej
płaszczyźnie
niż
obec
pod auspicjami bóstwa
(pitagorejczycy
Bolesław Koreywo. Za kulisami blichtru. kerbund der Biicher", ogłoszonym w sier
i t. d.). Izraelici zaś i Judejczycy (Zieliń ne spory rasowe i wyznaniowe. Przy u- wających i psuje kompozycję dzieła, w już do walki o niepodległość. „Strzelec"
pniowym zeszycie „Querschnittu": „N aro
którem
wyjątkowo
zajmuje
niewspółmier
i Legjony. A le znów są to jedynie bardzo Powieść współczesna. Warszawa, (1927); dy z r. 1918, Polacy, Czesi, Finnowie, są
ski podkreśla, że nie mówi tu o Żydach) względnieniu jednak tej różnicy pła
str.
174
i
2nl.
nie uczynili dla nauki zgoła nic. To szczyzn pytanie owo niedorzeczne nie jest nie wiele miejsca. A le jest to bodaj je uogólnione obserwacje i zarysy nastrojów.
najgłośniejsze, gdyż chciałyby bardzo dać
stwierdza sama t, zw. Sybilla judejska I w tern innem znaczeniu możemy na nie dyny poważniejszy zarzut, jaki można Tylko człowiek, dobrze znający przedwo
Klasyczna w swej iypowości, ostatnio- dowód, że istnieją, wytężyły się niesłycha
3) Piękno było rdzeniem religijnego u- |odpowiedzieć śmiało, że Zieliński jst an- zrobić wydawcy. Pewna chaotyczność jenny Kraków i jego młodzież, mógłby ła
rzędna powieść obyczajowa. Streszczenie nie i pokazują naprawdę dobre rzeczy".
czuca Hellenów. Żydom zaś Zakon zaka tysemitą. A le jego negatywny stosunek niektórych ustępów wynikła skutkiem pie two zorjentować się w tych skąpych linjej sprowadziłoby się do przepisywania Ironiczna uwaga krytyka niemieckiego o
tyzmu
dla
tytułowego
autora
książki,
w
jach.
Atmosfera
jednak
jest
oddana
prze
do
judaizmu
nie
wypływa
z
nacjonalizmu
zywał podziwiania piękna przyrody i od
narodach z r, 1918“ niezbyt pochlebnie
powieści
na nowo — sprofanowałoby ją.
którego
tekst,
nie
zmieniając
go,
wtłaczał
konywająco.
Z
dużym
humorem
przepro
twarzania go w sztuce — a to z obawy ani z antypatji rasowej, jak u ogółu anty
świadczy o jego kulturze umysłowej.
Takich
utworów
nie
wolno
analizować.
W
przed bałwochwalstwem. Od symbolizmu semitów, gdyż Zieliński jest zdecydowa wydawca konieczne uzupełnienia, choć wadzona została scena wizyty Zdzisia u
— W lipcowym zeszycie „Das Kunst(Wincentego Lutosław ich świetle zbyteczna staje się wogóle li blatt" znajdujemy szkic Ernsta Kallai o
jednak wyznawcy Jehowy się nie ustrzegli nym przeciwnikiem nacjonalizmu a gorą trzeba przyznać, że tego sklejania czytel filozofa Lutosa
teratura,
Powieść
tego
rodzaju
uprawia
(arka przymierza, zwoje Tory), „aie ich cym zwolennikiem uniwersalizmu i huma nik nadmiernie nie odczuwa. Za zasługę skiego?)
Kazimierzu Malewiczu, zaopatrzony repro
Język Kisielewskiego jest wynalazczy specjalne studja językowe — nad żargo dukcjami trzech prac artysty
symbolizm — powiada słusznie autor — nitaryzmu, Lecz właśnie dlatego jest on wydawcy uznać .należy bardzo umiejętnie
(„K o p f“ ,
nem złodziejskim, i nieodzownie kilka
był o tyle lichszy od helleńskiego, o ile antysemitą: uważa bowiem judaizm za wybraną i przejrzyście zestawiona hih1;o- w swej niewielkiej skali środków.;
stron musi zawierać szereg odnośników, „Bauerin", „Suprematistisches B ild "),
Henryk
Drzewiecki.
grafję.
Kazimierz
Czachowski
najbardziej
typowy
wykwit
i
najpełniejszą
skrzynia drewniana lub zwój papirusowy
— W miesięczniku „Der Sturm" za li
wyjaśniających poszczególne wyrażenia
jest lichszy od Pallad i Apollinów hel realizację ciasnego szowinizmu nacjona
piec-sierpień znajdujemy reprodukcję je
specjalistów
od
wytrycha.
W
ięcej
jednak
leńskich świątyń",
listycznego o wybitnych cechach nietole
satysfakcji artystycznej da samodzielne dnego z obrazów Malewicza.
W rezultacie więc widzi Zieliński we rancji (zmonopolizowanie bóstwa dla w ła
— „L ’A rt Vivant" z dn, 15 sierpnia b.
przestudiowanie
słownika gwary złodziej
wszystkich trzech punktach niższość re snego narodu: Jehowa bogiem tylko Izrae
r. przynosi artykuł Edouarda de Rougeskiej.
ligji judejskiej od greckiej: mianowicie la). W hellenizmie zaś widzi ziszczony
mont p. t. „Signatures d‘art.istes", zawie
w dobrem i w prawdzie Jehowa objawia ideał humanitarystycznego uniwersalizmu Leopold Caro. Myśli Japończyka o P ol-jk ló rą pracy swej nadał, Japończyk jego,
rający podobizny podpisów artystów i osię tylko częściowo, w pięknie nie obja (Zeus bogiem i opiekunem całej ludzko sce. Lwów, Zakład Narodowy im. Osso przedstawiciel jednej z najstarszych w
parte na nich charakterystyki. M. in. znaj
wia się wcale. Objawia się natomiast -w ści), który stał się również treścią religji
lińskich, 1927; str, 145 i 3nl.
świecie kultur i najdoskonalszej cyw ili Jadwiga Rzepecka. Decydująca chwila. dujemy tu charakterystykę Kislinga, któ
Powieść.
Poznań,
Karol
Rzepecki,
1927;
całej pełni w mocy (dobroczynnej i zło- Chrystusowej.
zacji, jest bezstronnym obserwatorem i
rego autor (z zawodu sądowy ekspert grastr. 222 i 2nl,
czynnej), a okoliczność ta czyni z judai
Znany ekonomista lwowski ogłosił krytykiem naszych stosunków, jest czło
Znakomita książka Zielińskiego otwie
fologiczny) określa jako naturę refleksyj
zmu religję strachu, podczas gdy helle ra przed czytelnikiem nieznane horyzon książkę, w której wypowiada swój pogląd wiekiem zdolnym do sądu prostego i obPowieść p, Rzepeckiej nie będzie czy ną; inteligencja pęta w nim wyobraźnię,
nizm był religją radosnej miłości.
ty i pobudza do zrewidowania wielu po na szereg najważniejszych zagadnień na jektywnego. Ustami jego wypowiada prof,
„Jest to natura pełna miłości, szlachetno
Dla charakterystyki judaizmu bardzo glądów na dzieje ducha ludzkiego. Ukazu szego bytu państwowego. Książka ta, wy Caro to do czego doszedł na podstawie tana przez inteligentną publiczność, a do
ści.,. Życie uczyniło go nieufnym; ale za
ważne są trzy jego przykazania: o obrze je nam dwie wielkie religje starożytności, jątkowo oryginalna w pomyśle, winna zna swego ogromnego filozoficznego i ekono rąk nieinteligentnej riie należy jej dopu chował młodzieńczą prawość, która jedna
zaniu, o święceniu szabbatu i o t. zw, czy tak biegunowo odmienne, Tu straszliwy leźć się na biurku tych wszystkich, któ micznego wykształcenia, na podstawie ścić.
hr. mu przyjaciół. Posiada wolę, a przedeJehowa w chmurach Horebu, tam Apol- rzy zdolni są poddać analizie składowe wielkiego doświadczenia życiowego oraz
stości.
wszystkiem siłę twórczą, spokojną i cichą,
Grek dawał wyraz swemu przymierzu lon-Lutnista
na słonecznym Helikonie, czynniki duszy zbiorowej naszego społe zdolności do krytycznego a równocześnie
pozwalającą na wielką płodną pracę".
z bóstwem, kładąc np. wieniec wawrzy Piorunowa groza naprzeciw pogodnego czeństwa i ideologję nowo powstałego życzliwego obserwowania wszystkiego co
— Sierpniowy zeszyt „Le Crapouillot"
go otacza. Ustami Japończyka przema Zygmunt Kukulski. Lata szkolne Staszica. przynosi reprodukcje czterech kilimów
nowy na głowę; dla Judejczyka znakiem piękna. A jednak te dwie religje zetknął państwa.
takiego przymierza było z nakazu Jeho ze sobą moment dziejowy, poprzedzający
Autor omawia w formie oświadczeń i wia do nas człowiek, który dużo wie i du
Lublin, 1926; str. 12.
(Gródeckiej,
Jastrzębowskiego,
Sakow
wy obrzezanie. Tern przykazaniem ośmie narodziny nowej religji, która miała od listów Japończyka najważniejsze zaga żo myślał, który o podstawowych spra
skiej-Wanke i Tretera) z wystawy pary
szył Jehowa swój lud po wieczne czasy. rodzić ludzkość. Nieświadoma rywalizacja dnienia polityczne, gospodarcze i społecz wach naszego bytu ma zdanie wyrobione
Króciutka broszura omawia na podsta skiej. O samej wystawie pisze w kilku oŚwięcenie szabbatu samo przez się by hellenizmu i judaizmu co do godności pre ne, które od lat absorbują nasze życie i dojrzałe. Poglądy Japończyka na nasze wie materjału archiwalnego, głównie ra gólnikach Luc Benoist.
ło instytucją rozumną; ale judaizm spa kursora chrześcijaństwa skończyła się mo zbiorowe, a niejednokrotnie sprawy bar wewnętrzne życie polityczne, na nasz sto portów szkolnych, młode lata Staszica,
~ W drugim zeszycie „Die Damę" za
czył tu religję Izraela przez absurdalną że formalnie zwycięstwem judaizmu, w i- dziej wszechludzkie, wkraczające w dzie sunek do sąsiadów, do mniejszości naro spędzone w zreformowanej przez Komisję sierpień b. r. znajdujemy artykulik wysła
przesadę w wymaganiu odpoczynku (np, stocie jednak — triumfem hellenizmu. dzinę najważniejszych zagadnień naszego dowych, do katolicyzmu i t. p. — to zaw Edukacyjną wojewódzkiej szkole poznań
wiający piękność Polek p. t, „Der Polin
nie wolno gasić pożaru), przez niezmier I że hellenizm, przynajmniej w znacznej bytu. Nie chodziło naturalnie autorowi o sze doskonały wyraz francuskiego bon skiej jego zamiłowania, postępy w nau
Reiz bleibt unerreicht", ozdobiony fotogra
kach
i
oceny
odpowiednich
nauczycieli.
nie surowe kary za przekroczenie przepi mierze, stał się Starym Testamentem szukanie formułek, roszczących sobie pre sens, połączonego z dużą zdolnością do
fiami pp. Malickiej, Łabędzkiej, Romskiej
sów szabbatowych (do śmierci włącznie) chrześcijaństwa, o tem Zieliński przekona tensje do zasadniczego rozwiązywania o- analizy i gruntowną znajomością oma W ywody autora, stwierdzające stały po i L iii Zielińskiej.
Dążył natomiast wianych przedmiotów. Jeżeli dodamy, że byt Staszica w szkole poznańskiej w la
i przez wykrętne obchodzenie uciążliwych każdego, kto tylko nie zechce się trzymać mawianych zagadnień.
przepisów, co autor słusznie nazywa oszu kurczowo stereotypowych kategoryj my prof. Caro do tego, aby reflektor prostej niejedna stronica książki napisana jest tach 1774 — 1778, obalają ostatecznie
kiwaniem Boga (np. znane łączenie do ślowych, Wynik ten powinien zaintereso i bezwzględnej prawdy skierować na ta ze szczerym humorem, przyjdziemy do autentyczność wydanego przez Kraushara
ANTONI SŁONIMSKI
mów łańcuchami dla zaznaczenia, że po wać tych wszystkich, którzy są przeciwni kie zagadnienia, któreśmy przeważnie sa wniosku, iż „M yśli Japończyka" stanowią w r, 1903 t. I „Dziennika podróży ks. St.
W
I
E
Ż A B A B E L
Staszica"
i
raz
na
zawsze
przekreślają
je
wstaje w ten sposób rzekomo jeden dom, kami chrystjanizmu dlatego jedynie, że mi od lat zaciemniali i komplikowali, za dorobek literacki godny dotychczasowego
Y .
°hrębie wolno w szabbat cho- jest on jakoby „owocem ducha żydow tracając stopniowo zdolność do wydawania dorobku naukowego profesora lwowskiego. go wartość jako źródła historycznego.
ZŁ. 4 —
sądów prostych i bezpośrednich. Ta ten
ozic). Jo wszystko nie mogło oczywiście skiego",
NAKŁAD F. HOES1CKA
Adros.
hw.
Ignacy Wieniewski. dencja autora tłumaczy oryginalną formę,
Przemówić do przekonania zdrowemu rozTadeusz Zieliński. Religje świata antycz
nego.
Tom III.
Hellenizm a judaizm
Część pierwsza. Warszawa, J. Mortkowicz, 1927; str, X i 302.
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Przegląd prasy

KRONIKA TYGODNIOWA

K o r e s p o n d e n c ja

wpływu więcej niż poprzednio... ani jedna Słaby pomysł. — O pądzlach. — Film y Nie możemy dopuścić, aby byle Puchalski
U Z U P E Ł N IE N IE W Y W IA D U
-ztuka nie padła, niektóre zaś odniosły wojenne. — Album przestępstw. — Nasz kompromitował naszą i tak skompromito
znaczny sukces". O jakichś zdobyczach potomek na krześle. — Młodziutka pra waną epokę.
Do r e d a k t o r a „ W i a d o m o ś c i Li 
„Smutne rozważania" na temat życia artystycznych — nawet w jego, Lorento- babka. — Napoleon za dwa złote. — Byle
Dobrze i to, że giną przynajmniej (w
terackich"
kulturalnego w dzisiejszej Polsce snuje wicza, ograniczomem pojęciu — ani słowa. Puchalski. — Jak giną gazety. — Przyszły niezbyt zaszczytny sposób)
gazety co
„ Pobudka" („Powojenna kultura"), stwier A le sezon „szczęśliwy", I p. Lorento Kleiner. — Trędowata lwonka. — N iepo dzienne, — inaczej bowiem potomni nieDziękując za opublikowanie wywiadu
dzając rozpaczliwy stan prasy i książki, wicz, — dodajmy, — że ma tak niskie kojące zniknięcia. — Obóz a obóz. — tylko mieliby nas za nieszczęśliwych bar ze mną na miejscu zaszczytnem (nr. 190),
cyframi udowadniając, że „cała polska wymagania.
Wieniawa zalewa. — Topielcy się cieszą.— barzyńców, ale wprost za bandę łobuzów. mam zaszczyt prosić o łaskawe sprosto
publiczność dwudziestomiljonowa nie czy
Sympatycznym wypadkiem jest pozby
Podpis.
Co do książek, drukowane są one na wanie pewnej nieścisłości co do mojej pra
ta tyle co czytelnicy jednej gazety we cie się przez Teatr Narodowy p. Trzciń
tak lichym papierze, iż spokojnie spać cy literackiej, drukiem ogłoszonej.
Francji lub A n glji". — Na kryzys książki, skiego, który jako reżyser okazał się na
Tydz eń ubiegły przyniósł nam otwar możemy, nie troszcząc się o to, że dzieOtóż w języku polskim opublikowałem:
według opinji Stanisława Kasztelowicza wszystkich terenach kompletną nicością. cie wystawy kinematograficznej. W ysta więćdziesięciopięciogroszówki dostaną się „Odrodzenie Litw y wobec idei polskiej";
(„Uśpiony duch książki", „Polonia", nr. Jego działalność artystyczną prześwietla wa tego rodzaju to słaby pomysł, O cóż do rąk jakiegoś przyszłego Kleinera.
„Potępienie" — tragedję (wycofałem ja
249), składają się trzy czynniki: lekce w należyty sposób na łamach „Gazety L i chodzi, o propagandę? Czyż kino potrze
Niestety, podobna cenzura filmów nie sam i spaliłem, gdyż lektura tej książki
ważący stosunek prasy codziennej do terackiej" (nr. 16, „Z teatru lwowskiego buje jeszcze propagandy? Zgromadzone jest projektem realnym — narazie należa rodziła manję samobójczą; dziś jest rzad
książki, błędy wydawców (stawianie na po zmianie dyrekcji") Verax.
na wystawie eksponaty nie mają nic wspól łoby przynajmniej zakazać pokazywania kością); „ I nie wwódź nas w pokuszenie";
Stef. Steg. zamieszcza w nr. 249 „K ur nego z istotą kinematografu,' Gdyby na naszych rodzimych filmów ludziom żyją „Am en"; „Głos bólu" (rzecz o Litwie).
książkę o coraz niższym poziomie), wre
szcie obojętność publiczności. — Powstaje jera Polskiego" („Odrodzenie teatru pra wystawie malarstwa pokazano nam tubki, cym współcześnie. Możnaby wymagać, aby Oprócz tego wiele utworów literackich
pytanie, czy rzeczywiście w tych warun skiego") interview z Wiktorem Brume- palety pędzle, sposób preparowania płó Junosza nie grywał demonicznych hrabiów opublikowałem w czasopismach „Museion",
kach utworzenie projektowanej od szeregu rem. Nowy dyrektor tej sceny zapowiada cien i t. p. drobiazgi pomocnicze, niewie- i żeby Smosarska jako szwaczka czy trę „Świat Słowiański", „Rydwan". W rękolat akademji literatury polskiej nie było interesujący repertuar, z „Lilią Wenedą" łebyśmy doznali przyjemności. Wystawa dowata lwonka nie rozpaczała na każdym ; pisach — w tece — mam przygotowane do
by tylko gestem bez treści i sensu? Ostat i utworami Zegadłowicza i Artura Gór kinematograficzna miałaby sens gdyby t, zw, „zero ekranie". Jeśli zaś chodzi o ■druku: „Legendy wieków" (cykl opowieści
dawała pojęcie o rozwoju kinematografu. potomnych, myślę, iż zamiana Węgrzyna mistyczno - demonicznych na temat biblij
nio wypowiada się w tej sprawie W iktor skiego na czele.
Piotrowicz f„Akadem ja literatury", „K urPo Warszawie krążą w ostatnich cza Należałoby wyświetlać kolejno, począw na Henryka Lińskiego byłaby rzetelnem ny), „Ruiny" (4-aktowy dramat), „Rewojer W ileński", nr. 203), który słusznie pod sach niepokojące pogłoski o opracowanym szy od pierwocin, wszystkie ważniejsze postawieniem sprawy. Niech się śmieją. ! lucja"
(misterjum-tryptyk),
„Hierofant
kreśla, że „kwestja funduszu akademji irzekomo przez pp. Artura Śliwińskiego i filmy. Niezależnie od tego, myślę, iż na Oczywiście trudno jest liczyć na zainte : Johannes" (misterjum — dzieje nowocze
kinematografów warszaw resowanie tą sprawą szerszej publiczności snego św, Jana Chrzciciela), studjum o
łączy się organicznie z celowością powoła Stefana Krzywoszewskiego dramacie o... kilkadziesiąt
nia tej instytucji do życia". Akademja bez Mochnackim, Zdaje się, że p. Krzywo- skich jeden mógłby wprowadzić klasycz lub prasy. Zwłaszcza pisma nasze mają ' „Kabale" i wiedzy prawdziwie tajemnej.
pieniędzy, o charakterze wyłącznie repre- szewski, ośmieszony ostatecznie przez ny repertuar filmowy i mieć na ekranie dość nierówny i kapryśny stosunek do |
W języku litewskim — , Wianek cier
zentacyjno-emerytalnym, nie będzie mogła „Aktorki", zamierza przerzucić s'ę od nie stale któreś z arcydzieł. Stary film mo rzeczy znacznie poważniejszych. Kwestja niowy" (cykl opowieści). „Hymn ruin li
rozwinąć żadnej działalności.
inteligentnych fars do pracy , poważniej że nam dużo powiedzieć o niedawnej a życia jakiegoś człowieka staje się bądź tewskich (symfonja słowa i myśli); „X III
szej". (Świeżo ogłosił w nr. 37 , Świata" tak już odległej przeszłości.
przedmiotem bezustannej wrzawy, bądź symfonja cmentarza" (opowieść ze studPrzedewszystkiem oj. nja powinna za spotyka się z najzupełniejszą obojętnością. jów nad demonologią). W rękopisach —
bezgranicznie płytką recenzję o „Europa
zbiera
siano"
Kadena-Bandrowskiego, jąć się sprawą filmów wo) mych. W cza
S T U D J A I P O L E M IK I
W ostatnich czasach zdarzyły się dwa „Bohemjada" (commedia dell‘arte), „Pu
charakteryzując książkę świetnego pisa- I sie wojny na troncie francusko-niemieckim niepokojące zniknięcia. Przepadł bez w ie stelnik" (misterjum-tryptyk);— dzieje no
Adam Grzymała-Siedlecki w artykule rza takiemi wytartemi banałami jakby pracowało paruset operatorów. Dokonywa ści Zagórski, generał, przestępca wojsko woczesne św. Franciszka; oprócz tego
„Stara się nadążyć" („K u rje r Poznański", chodziło nie o dzieło sztuki, ale o tom no- j no zdjęć autentycznych starć na bagnety, wy, któremu groziły jakieś brzydkie pro jeszcze zbiór opowiadań...
nr. 404)
analizuje stosunek literatury wel Eustachego Czekalskiego). Dramat o w najtrudniejszych, niebezpiecznych wa cesy, i zginęło sześciu ludzi — członków
Duchowym ojcem moim jest Norwid.
polskiej do
odzyskania niepodległości, Mochnackim ma być zapewne ukoronowa runkach filmowano ludzi padających, ran polsko-rumuńskiej komisji granicznej. O
Ulubieńcami moimi są: Meyrinck, Vilprzychodząc do wniosku, że mimo iż niem nowego etapu działalności. Jeżeli po nych i konających. Cała wielka zbrodnia tem, że wśród fal powodzi w groźnym ka liers de 1'Isle Adam, Barbey dA u revilly
„wszystke siły piśmiennictwa poszły w głoski te są prawdziwe, należy ostrzec p. wojny została przyłapana na gorącym u- taklizmie zaginęło sześciu niewinnych i Hoffmann (autor „Eliksirów djabelskich").
trud dnia powszedniego... w tworzenie Śliwińskiego. Wprawdzie brzydkiego za czynku. Trzeba te zdjęcia wlepić do albu przyzwoitych ludzi, prasa warszawska Kocham Kasprowicza za jego tragizm; z
państwowości",
„literatura
powojenna chowania się p. Śliwińskiego wobec zam mu przestępstw, trzeba je w miljonie kopij wspomniała bardzo lakonicznie. Nie na młodych cenię Tuwima, Lechonia, Słonim
prześlepiła cud niepodległości", nie w y knięcia Teatru im. Bogusławskiego nic już rozesłać po świecie, aby świadczyły praw woływano do ratunku, nie żądano specjal skiego, lecz bliski jest mi W ittilin („Hym 
raziła go w dziele na najwyższą zakrojo- zatrzeć nie zdoła, ale historja napewno dę o tym tragicznym okresie ludzkiego nych ekspedycyj i pomocy, Ludzie, którzy ny").
zaginęli, nie należeli przecież do żadnego
nem miarę. „Literatura stara się nadążyć zapomni o p. Śliwińskim jako o dyrekto upadku.
Pozdrowienie serdeczne załączam Wam
za troską historyczną kraju", ale nie idzie rze teatrów, jak zapomniała o prezesie
Kinematograf unieśmiertelnia najłatwiej obozu. Ot, poprostu rozbili obóz w pustko wszystkim i żałuję, że tak krótko z Wami
przodem.
Jaką rolę odgrywa w Polsce ministrów. Nie zapomni natom ast o książ podlegające zatracie — kruche ciało ludz wiu gdzieś koło Jabłonicy i prowadzili obcowałem. Ściskam dłoń.
(współczesnej — na to pytanie krytyk bę ce o Maurycym Mochnackim, która zosta kie. Za lat sto, siedząc w wygodnem krze pomiary. Gdyby wiadomo było zapewne,
dzie usiłował odpowiedzieć w szkicach nie w literaturze. Tej pięknej karty swe śle, .nasz potomek będzie mógł się przyglą że ludzie ci mieli przekonania prawico
J. A. Herbaczewski (W iln o ).
następnych. — W nr. 207 „Kurjera W i go życia i kart tej pięknej książki nie po dać uśmiechnięlej twarzyczce swej mło we — niewątpliwie prasa podniosłaby
leńskiego"
Kazimiera
Ostachiewiczowa winien p. Śliwiński oddawać w ręce twór dziutkiej prababki i będzie mógł kpić z gwałt, że Huculszczyzna została zalana
(„Słowacki — Mickiewicz — Norwid") od c y Hammelbeina.
głupkowatego wyglądu różnych polityków przez Beka i Wieniawę i że sam Piłsudski
W S P R A W IE P O E M A T U B Ł O K A
kierował powodzią. Niestety, prasa lewi
trzęsących dzisiejszą Europą.
powiada na artykuł Nowaczyóskiego „Ignis Ardens", umieszczony w nr. 182
Dziś, gdybyśrńy mogli za dwa złote o- cowa nie umie również zachować umiaru D o r e d a k t o r a „ W i a d o m o ś c i L i 
M UZEA 1 ZA B Y TK I
glądać autentyczne zdjęcie Bonapartego w partyjnem oświetleniu zdarzeń życio
„Wiadomości", prostując kilka błędów
terackich"
na moście Arcole, — mało kto chciałby wych. Pisząc o tej samej powodzi, jedno
faktycznych i protestując przeciw insy
Radosną wiadomość zawiera artykuł płacić olbrzymie podatki na zbrojenia lub z pism wyraziło się, iż przyjazd dyrekto
nuowaniu Słowackiemu żydowskiego po
Czuję się w obowiązku wystąpienia
chodzenia i wyolbrzymianiu „antagonizmu A do'fa Nowaczyńskiego p t. „W aw el" choćby dziesięć złotych, aby zobaczyć w ra Świtalskiego na miejsce kataklizmu w y  przeciw niedostatecznej a mocno spłyca
[„Gazeta Poranna Warszawska", nr, 249): teatrze pana Szarskiego czy Bogusińskie- wołał entuzjazm (?). W idzę już chłopów jącej zamysł poety interpretacji poematu
•wieszczów".
oto wobec ustawicznych trudności finan go w roli Napoleona, Pomyślcie, że w po pas stojących w wodzie, właścicieli za Błoka p. t. „W ozm iezdje" („Zapłata", czy
sowych przy odnawianiu Wawelu grono przyszłości śmiać się będą z nas, ogląda lanych pól i potopionego inwentarza jak też — jak ja to tłumaczyłem — „Odwet")
wybitnych przedstawicieli magnaterji ma- jąc nasze filmy. Powinna istnieć cenzura ryczą z radości na widok p. Świtalskiego. w artykule p. Sergjusza Kułakowskiego
SPRAW Y TEATRALNE
łopolsk ej postanowiło opodatkować się i o prawach niszczenia żelaznych negaty
„Aleksander Błok a Polska" w nr. 193
Antoni Słonimski. „Wiadomości". Bez względu jak się oce
Jak zawsze na początku sezonu pisma uzupełnić do miljona coroczną dotację wów przechowywanych przez wytwórnie.
roją się od wywiadów z dyrektorami tea rządową i — co więcej — wspólnym sum
nia wartość artystyczną drukowanych za
życia i pośmiertnych fragmentów, często
trów. „ A B C " (nr. 250, „Koncern teatrów ptem, czerpiąc z obfitych zbiorów w ła
w W arszawie") rozmawia z p. Bronisła snych, umeblować komnaty wawelskie.
niewygładzonych i nawet niezawsze god
wem Rostkowskim na temat skoncernowa- Czyn szlachetny, i słusznie podnosi Nonych pióra tego poety, niepodobna zamk
nąć oczy na to, że w intencji autora mia
nia teatrów w Polsce. W Warszawie — waczyński, że „pańskiego gestu reprezen
Pod
nazwą
powyższą
przed
niespełna
!
ci
młodego
Towarzystwa
jest
świeżo
ogłoło to być największe jego dzieło, w ciągu
mówi p. Rostkowski — powinien być tantów historycznych warstw małopolskich
rokiem
grupa
młodych
kompozytorów
zor
{
szony
konkurs
kompozytorski.
Prawo
do
wielu i to najdojrzalszych lat obmyślane,
przygotowywany i grany wielki repertuar, nie można dość wysoko pod śwłatło pod
następnie zaś wędrować na prowincję nieść i nachwalić". — Tymczasem toczy ganizowała w nadsekwańskiej stolicy to ! uczestniczenia w konkursie mają tylko P o  a więc niepodobna twierdzić, że „myślą
„wraz z dekoracjami, kostjumami i pod się w dalszym ciągu dyskusja na temat warzystwo, które w ciągu paru miesięcy lacy do lat 35 — jury składa się wyłącz przewodnią poematu jest, iż powinna na
stawowym personelem artystycznym". O charakteru przyszłego wielkiego muzeum istnienia rozwinęło ożywioną działalność. nie z Francuzów, i to niebyłe jakich. Mau- stąpić godzina zapłaty dla Polski, gnę
Stowarzyszenia M ło rice Ravel, Albert Roussel, Florent Schmitt bionej przez historję. Zasadnicze porów
Warszawie.
Wincenty
Trojanowski Szereg koncertów
ile nam wiadomo, jest to projekt, dawno w
już dokładnie opracowany przez p. Kri- ( .Jakiemi powinny być muzea warszaw dych Muzyków zakończył wielki festival i Arthur Honegger, Na konkurs mogą być nanie ojca „demona" i matki „ofiary"
skie?", „ Głos Prawdy", nr. 249) uważa, muzyki polskiej w wykonaniu Artura Ru nadsyłane utwory symfoniczne albo kame z sępem i gołębicą jest jednocześnie sym
woszejewa.
W nr. 251 „Kurjera Porannego" („Na że muzeum to powinno ograniczyć się do binsteina i Pawła Kochańskiego, którzy ralne lub też na wiolonczelę z towarzy- bolem
Polski, szarpanej przez Rosję".
progu sezonu w Teatrze Narodowym") dz‘eł sztuki polskiej, zbiory tyczące się
Twierdzenie takie przedewszystkiem nie
wywiad Boya-Żeleńskiego z p. Lorentowi- kultury należałoby złączyć ze zbiorami etznajduje oparcia ani w zachowanych fra
czem. Megalomaćski p. Lorentowicz mó nograficznemi w Muzeum Przemysłu i
gmentach tekstu, ani w naszkicowanych
w i nie „Teatr Narodowy" ale „ja " (acz Rolnictwa, prócz tego zaś założyć spe
komentarzach-przedmowach i planach poe
kolwiek to ,,ja“ , prawdę mówiąc, niewiele cjalne muzeum broni. Dopiero taki po
ty, a jest zupełnie fałszywem pojmowa
znaczy), sypie nazwiskami i tytułami, do- dział nada zbiorom warszawskim charak
niem roli osób działających. Następnie
wodzącemi, jak mało orjentuje cię we ter instytucyj naukowo - kulturalnych,
każdy kto zna kosmiczny rozmach zamy
współczesnej europejskiej twórczości dra przynoszących rzeczywistą korzyść, — J.
słów Błoka, jego nieustanny niepokój me
matycznej, zapowiada nowe sztuki Ver- W. („Polski zabytek zagranicą zagrożony
tafizyczny, rozumie, że koncepcja jego
neu;la i Krzywoszewskiego (na „pierwszej zagładą", „Epoka", nr. 250), zwraca uwa
wielkiego dzieła musiała zawierać idee
scenie polskiej"!), wreszcie z rozbrajającą gę na smutny stan szeregu historycznych
bardziej ogólnego znaczenia. Jakoż, choć
szczerością oświadcza, że z poprzedniego grobów polskich na cmentarzu drezdeń
by zawile, mgliście, w formie rudymen
sezonu jest zadowolony. Dlaczego? „Ka- skim, o czem zresztą „Wiadomości" pisa
tarnej i samemu twórcy niezupełnie je
jam.
sowo osiągnęliśmy o dwieście tysięcy ły już w nr. 189,
szcze wyjaśnionej, poemat traktuje rze
czy z punktu widzenia ogólnoludzkiego
ważne, wieczne, stanowiące rdzeń metahistorjozofji Błotka.
„M iała to być historja trzech pokoleń
rodziny rosyjskiej, rzucona na tło wypad
ków wszechświatowych — znaków zbliża
Kiedy Leon Daudet dowiedział się z
jącej się katastrofy; pierwiastek indywi
Do jednej z wsi nad W ołgą z pobliskie
dualistyczny, buntowniczy, skazany na za
go m:asta gubemjalnego przybywa „lek  ust dyrektora więzienia Sante o swem utracenie w życiu każdego indywiudum,
tor naukowy" celem wygłoszenia odczy wolnieniu, nie ukrywał, jak wiadomo, ra
miał brać odwet w młodości jego potom
tu o Koperniku z okazji rocznicy jego dości, i uści kał p. Catry.
Ktoś powiedział o tym pocałunku:
ka; przytem odwet ostatniego w tym łań
śmierci. Wszystko odbywa się w najlep
— Był to pocałunek pod Judaszem.
cuchu — wnuka, zrodzonego z matki P ol
szym porządku, a na zakończenie, przy
ki, — miał być skierowany przeciw żywio
jętym zwyczajem, na propozycję lektora
łowi
antyrewolucyjnemu, miażdżącemu
zebranie jednogłośnie uchwala następują
swym ogromem indywidualność ludzką —
cą rezolucję: 1) przyznać, że ziemia obra
Pewien snob zwrócił się do Lovisa Coprzeciw Rosji „samodzierżawnej"; tylko
ca się dokoła swej osi, 2) aprobować dzia
w tem ostatniem pokoleniu bunt ma wejść
łalność towarzysza Kopernika i 3) podzię rintha z prośbą o zrobienie jego portretu.
w stadjum czynne: „chwyci dziecięcą rę
kować w ładzy sowieckiej...
Malarz początkowo odmówił, ale kiedy kliką za koło, poruszające dzieje ludzkości".
jent nalegał, zażądał niesłychanej sumy.
„Tak więc poemat oddawałby konflikt
Snob zaakceptował.
niewoli, niezmiennego porządku, historycz
Stoją:
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Baudelaire zmuszony był kiedyś do zje
nie wcielonego w absolutystyczną Rosję,
Siedzą: C Z A P S K I, K O C H A Ń SK I, R U B IN S T E IN
dzenia obiadu u pewnego mieszczucha. W pan powie, ile trzeba będzie posiedzeń, aby
i wolności, równoznacznej z indywiduali
pewnym momencie wielki poeta zwraca z rysów moich wydobyć cechy najbardziej
zmem, wcielonej w Polskę; te uporczywie,
się do szczęśliwego ojca trzech córek z charakterystyczne ?
przez pokolenia, zmagające się żywioły,
następującem zapytaniem, wypowiedziaCorinth spojrzał na snoba i powiedział: odegrali szereg numerów solowych oraz szeniem fortepianu. Nagrody wynoszą 15, miały być odpowiednio usymbolizowane
nem w formie wielce ugrzecznionej:
— Wystarczy, jeżeli przyśle mi pan ju razem mało znaną a wartościową sonatę 10 i 5 tysięcy franków.
przez rytm marszu piechoty i przez rytm
— A którąż z tych dam przeznacza tro na pół dnia swój frak.
na skrzypce i fortepian Ignacego Pade
Jeżeli mówimy tu o młodych muzy mazura".
szanowny pan do prostytucji?
Snob zrozumiał nauczkę i zamiast por rewskiego. Koncert ten, który odbył się kach polskich, bawiących na studjach we
Cytuję tu z własnego artykułu o tym
pod protektoratem ambasadora Chłapow Francji, nie od rzeczy będzie wspomnieć utworze, drukowanego w „Przeglądzie
tretu kazał się sfotografować.
skiego i... maharadży Karputali, zgroma o gorliwej ich opiekunce, pani Helenie Ca- Warszawskim" w r. 1923 (nr. 26). Panu
dził najwykwintniejszą publiczność Pary sella, której dom stał się Mekką dla mło Kułakowskiemu wolno nie znać ubogich
ża i dał młodym muzykom w ręce środki docianych artystów polskich udających się przyczynków polskich do historji literatu
na rozwinięcie dalszej działalności.
do Paryża.
Opieka, rada, wskazówki i ry rosyjskiej, ale nie wolno ich „wzboga
Dr . B O G U M I Ł W Y D R A
Na załączonej fotografji widnieje za czynna pomoc — oto środki, któremi ta cać" fałszywą przez niedbałe i bez zrozu
rząd Towarzystwa (Wiechowicz, Perkow zacna osoba zdobyła sobie szacunek i mi mienia zaznajomienie się z dziełem inter
ski, Łabuński i Czapski) w towarzystwie łość małej grupki artystów. Jej imię po pretację, kiedy chodzi o dzieło znakomi
Kochańskiego i Rubinsteina — sfotografo winno być u nas bardziej znane, jako bez tego poety. Sprowadzać je do manifestacji,
G ra m a ty k a -ro z m o w y - s lo w n ic z e k -w z o r y
wany podczas herbatki, która odbyła się interesownej i szczerej przyjaciółki sztuki jednej z niewielu na szczęście, płytkiego
W A R S Z A W A , N A K Ł A D J. B U R IA N A , 1927
po koncercie staraniem Towarzystwa w polskiej.
i bezpłciowego polonofilstwa rosyjskiego
gościnnym domu pp. Cyprjanowstwa Go
Pani Casella bawi obecnie w Polsce, w „smutnej kwestji stosunków polsko-ro
C E N A ZŁ . 3 . 5 0
debskich.
odbywając pierwszą podróż po ukochanej syjskich” jest to krzywdzić Błoka, ale tak
Jednym z nowych dowodów ruchliwoś- ojczyźnie swoich pupilów.
ji. że krzywdzić Polskę, której Błok w swym
O Z O R G A N IZ O W A N IE L IT E R A T U R Y
P O L S K IE J

Młoda muzyKa polska w Paryżu

poemacie odmierzył znacznie więcej niż
elementarną sprawiedliwość, dla niego sa
mo przez się rozumiejącą się: zapłatę jej
odważył złotem swych wielkich natchnień,
przeznaczając jej rolę najwspanialszą w
swych marzeniach o losach ludzkości.
Jeszcze jedna uwaga na marginesie
poematu. Warszawa wywarła na poetę
wrażenie ponurej brzydoty: „most przez
W isłę jak więzienie..." W czasach gdy na
daje się reprezentacyjny wygląd stolicy, a
myśli się o jeszcze jednym moście, wartoby pomyśleć na serjo o zniesieniu potwor
nych krat, kładących się haniebnem pięt
nem na jedyny piękny fragment panoramy
Warszawy: konstrukcję żelazną mostu
Kierbedzia należy zastąpić czemś estetyczniejszem i bardziej dostosowanem do
Zamku i Starego Miasta,
K. W. Zawodziński.

P L A G JA T
Do r e d a k t o r a „ W i a d o m o ś c i
terackich"

W nr, 194 krakowskiego
„Nowego
Dziennika" ukazał się artykuł p. t. „U
autora Pałuby", podpisany nazwiskiem p.
Leona Templera.
Uważam za stosowne podnieść, że ar
tykuł ten jest nieudolną przeróbką moje
go wywiadu z Karolem Irzykowsk m, za
mieszczonego w żydowskim tygodniku li
terackim „Literarisze Bleter", przeróbką
podaną w rażąco niechlujrym przekładzie,
wypaczającym miejscami istotny sens pier
wowzoru.
Przeszło od roku zamieszczam regular
nie w „Literarisze Bleter" wyw ady z naj
wybitniejszymi przedstawicielami piśmien
nictwa polskiego jak również artykuły i
przekłady z literatury polskiej.
Osiągn ęte rezultaty pracy ośmielają
mię do stwierdzenia, że działalność moja
nie pozostała bez wpływu na zbliżenie
kulturalne czytelnika żydowskiego do za
gadnień
nurtujących polską literaturę
współczesną.
Niestety, szereg pism żydowskich, uka
zujących się w języku polskim, pozwala
sohie na bezceremonjalne przedruki w y
wiadów i artykułów przeze mnie zamiesz
czanych, podając je w przekładach nieu
dolnych, pełnych błędów językowych,
zmieniających niekiedy właściwe znacze
nie całych ustępów.
Sz. L. Sznajderman.

M A Ł Ż E Ń S T W O POL1 N E G R I
Do r e d a k t o r a „W i a do m o ś c i
Literackich"
W prasie zagranicznej ukazała się
mylna wiadomość o tem, jakoby Pola Negri
miała rozwieść się ze swym mężem, ks.
Mdivani. Wiadomość tę powtórzyła pra
sa polska.
Jako sekretarz Poli Negri czuję się w
obowiązku sprostować tę mylną wiadomość
i wyjaśnić, że Pola Negri jest bardzo szczę
śliwa ze swym mężem i o rozwodzie niema
mowy.
Nadto muszę zaznaczyć, że zanim za
warto ślub cywilny, mer Mercier z Seraincourt (Seine et Oise) zażądał, aby mu
przedstawiono następujące dokumenty:
1) metrykę urodzenia w pełnym wypi
sie Poli Negri (według której okazało się,
że Pola Negri urodziła się w Lipnie w r.
1897),
2) świadectwo rozwodowe z hr. Dąmbskim,
3) oficjalne zaświadczenie, że pan mło
dy ma prawo do używania tytułu ksią
żęcego.
Dopiero po złożeniu w merostwie tych
dokumentów zawarty został związek mał
żeński.
Powyższe dane wyjaśniają bezpodstaw
ność różnych pogłosek.
Leonold Brodziński
(Chateau de Rueil-Seraincourt).

A N E G D O T Y

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA CZESKIEGO

PR E N U M E R A T A z przesyłką
9.
zesyłką zł. 9.—
kwartalnie, zagranicą 2 doi. — OGŁOSZENIA: za wiersz wysokości t mm. szerokości
1 szpalty 30 groszy za tekstem; 50 groszy w tekście. Kolumna posiada 6 szpalt.________________________

„R ola" J. Buriana,
Buriana. Warszawa,
W a rs z a w a Mazowiecka
M a rn w ie c k a 11
Odbito w drukarni „Rola"
Klisze cynkografji „W . Główczewski", Chmielna 18
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U R A Ż A Ł SIĘ

T O M W IER SZY

Tad eu sza h o r z e l s k i e g o

„HIEROGLIF
SŁ ONECZ NY "
Nakładem księgarni
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Warszawa, al. JerozolimsKie 15

Największa lurtownia księgarska
W POLSCE

DOM KSIĄŻKI POLSKIEJ
Sp- A k c.

WARSZAWA, Plac Trzech Krzyży 8
Przyjmuje na skład główny wszelkie
wydawnictwa polskie księgarskie, rzą
dowe i prywatne i rozsyła je w komis
do księgarzy w całej Polsce.
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