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Rok IV

Paul Balćry o twórczości i twórcach

Baudełaire powiada: „W szyscy w e l- dziele) ukrył i jakie uczynił zarówno ko- jego dzieła. Marzenia, te „budowle imag nacyjne", — to rzecz błaha, mająca się
cy poeci stają się w naturalny sposób o- niecznemi jak i n eokreślonemi".
Platoński pogląd na piękno jest zbyt do budowli rzeczywistych jak gorgony i
statecznie krytykami. Żałuję poetów, któ
rymi kieruje tylko instynkt, i uważam ch prosty, aby mógł wyjaśnić różnorodność chimery do prawdziwych zwierząt.
Pomiędzy zaś myśleniem korkretnem
;a coś niezupełnego, W życiu duchowem piękna i zmiany zachodzące w poglądach
wielkich poetów przychodzi niezawodn e na n e. Pojęcie piękna łączy się ściśle z a sferą czynu zachodzi stosunek stały,
przełom, wywołujący pragnienie wyro- pojęciem życia; pięknem zaś jest to „co istotny, który Eupal nos wyraża temi
zumowania uprawianej przez nich sztuki, wynosi człowieka bez wysiłku ponad je słowy: „T o co myślę jest możliwe do
zrobienia, a to co robię wiąże się ze
odkrycia niewyjaśnionych praw, w imię go własną naturę".
wszystkiem zrozumiałem".
których tworzyli"...
W
sferze dokonań
artystycznych
Potrzebie tej ulega w wysokim stop
twórca osiągnąć może trzy stopnie: dzieło
niu jeden z najwększych poetów dzisiej
jego albo milczy, albo mówi, albo śpier
szych, Paul Valery.
wa. „Zależy to od talentu budowniczego
Urodzony w r, 1871, należał
jako
lub od łaski muz".
młodzieniec już około r. 189J do grona
Poszczególne momenty i cechy swego
symbolistów. Współpracował wówczas z
natchnienia Eupalinos charakteryzuje w
nimi w czasopismach poetyckich, jak
ten sposób: „Czu,ę, jak moja potrzeba
„La Conque" Pierre Louysa i „Le Cenpiękna, dorównywa jąc nieznanym
mi
taure", którego był współzałożyc elem.
wiasnym moim zdolnościom, sama z sie
Jako gorący zwolennik ezoterycznej
bie poczyna postacie, które ją zadowalpoezji Mallanmego, przejął od tego mi
niają". Ponieważ jednak w takich chwistrza kunsztu poetyckiego kult dla sło
( h „fałsz i prawda jednak m blaskiem
wa i związanych z niem problematów
lśnią w potęgach duszy", twórca musi
twórczości. Około r. 1900 Valery prze
„dzielić to co jest niepodzielne, miarkostaje ogłaszać poezje, zamykając się w
iwać i przerywać narodziny myśli". W ostudjach
matematycznych i f lozoficzj bec konieczności jednoczesnego syntetynych. Pisze w tym czasie tylko nieliczne
|zowania i analizowania istot
artysty
artykuły z zakresu krytyki i teorji lite
I „musi s ę dzielić, stawać się jednocześ
ratury oraz oryginalne opow adanie poz
nie gorąca i chłodna, płynna i stała, wolbawione wypadków zewnętrznych, a nie
! na i związana".
zmiernie ciekawe pod względem psycho
Eupalinos mówi, że tworząc ma wralogicznym. Jest t o uf wór noszący tytuł
; żenie jak gdyby ciało jego brało udz ał
„La soiree avec M. Teste".
w tej pracy. Ludzie naogół nie docenia
Wreszcie w r. 1917 Valćry daje (w
ją roli ciała jako pośrednika, dzięki któ
ograniczonej 1 czbie 600 egzemplarzy)
remu „wymieniają zetknięcia i tchnienia
pięciusetwierszowy poemat: „La jeune
z ogarniającą ich materją". Ciało poucza
Parąue", a po nim szereg poematów, jak:
i człowieka o wymaganiach natury stano.JLc nimetćriere marin", „ L ‘ćbauche d‘un
Artyści — to, według Fajćrosa, iudzie 1wi dla niego „miarę świata", a dla jego
serpent", „Narcisse", „La Pythie", i eso szczególnem umiłowaniu kształtów i |duszy jest „kotwicą przyzywającą do siesayów: „Introduction a la methode de
pozorów, których umysł jednak nie da I bie okręt".
Leonard d i Vinci" (przeróbka), „Preface
Doskonałość zapewnić może dziełu
a „L'A don is“ de la Fontaine", „Eupali- je się uwieść kształtom i pozorom.
Ciągłe rozmyślanie o sztuce i ćwicze
jedynie harmonijna współpraca ducha 1
n©s", „ L ‘ame et la danse", „Autre soiree
n i się w niej pozwala twórcy nietylko
avec M. Teste", „V ariete“ .
ciała, „sił i kamieni".
na głębsze wniknięcie w samego siebie i
W hierarchji sztuk Valćry przyznaje
Valery łączy w sob e cechy wielkiego
osiągnięcie
harmonji
m
ędzy
)ego
zamie
poety i głębokiego myśliciela: dzieło je
pierwsze miejsce architekturze i muzy
rzeniami a uzdolnieniami, ale także zmie
go (proza i poematy) stanowi zwarty sy
ce, a ideałem byłoby dla niego połączenia stosunek jego do własnego życia, n e obydwu. (Jeden z utworów Valćry'estem iilozofićzny o założeniach pesym:które twórca uważa poniekąd za dzieło
go nosi znamienny tytuł: „L e cantiąue
stycznych. Każda rzeczywistość jest dla
swoje ludzkie. „Budując ciągle, mam
Valery’ego niedoskonała, i sam fakt ist
des colonnes").
wrażenie, że zbudowałem samego sie
Architektura i muzyka mają tę prze
nienia jest już upadkiem. Skoro s ę jed
bie".
nak zgodzimy na ten fakt, musimy wziąć
wagę nad innemi sztukami, że ich dzieła
Valćry podkreśla konieczność logicz
|stanów ą niby wielkości całkowite, skoń.
pod uwagę wypływające zeń konsekwencje,
nego myślenia dla artysty, którego myśli
czone w sobie, wewnątrz których może
a przedewszystkiem intelekt jako coś, co
zamieniają się w pierwiastki składowe
my żyć 1 przebywać. Muzyka jest jak
stwierdza fakt naszego istnienia.
gdyby świątynią zbudowaną dookoła du
U podstawy czynów ludzkich spoczy
szy słuchacza: można się od niej odda
wa mysi, W obrębie rzeczywistości leżą
lić i wrócić do niej innemi drzwiam i A
dziedziny nauki i sztuki, czyli dziedziny
A N A T O L E D E M O N Z IE
nawet nie wraca się do niej nigdy temi
poznawania i budowania.
Louis
Madelin,
świeżo
wybrany
na
portret Artura Szyka
samemi drzwiami.
Mimo różnice zachodzące między nau
miejsce
de
Flersa
do
Akademji
Francu
Zarówno architektura jak i muzyka
ką a sztuką, Valćry potępia pogłębianie
skiej, jest znanym historykiem. Zajmował zapożyczają możliwie najmniej ze świata
między niemi przepaści i wykrywa ich
się
z
jednej
strony
—
rewolucją
i
pierwwspólne cechy. Uwidoczn ł je najbar
zewnętrznego, narzucając, jedna — ka
tego, że brutalnie trzeźwe i objektywnie Jeśli bolszewizm powołał do żyd a „no
dziej, kreśląc idealną postać uczonego i szem cesarstwem, z drugiej — wielką w oj mieniowi, druga — powietrzu, kształty
ocenianie sytuacyj traktu,ę jako abso we średniowiecze", to any przeciwstaw
artysty w swoim Leonardzie da Vinci ną, Pierwsze dzieło Madelina, „Fouchć", zrozumiałe dla człowieka.
lutną konieczność!... Ze patrzę na dzi my mu nowe odrodzenie. A odrodze
przeniknięte dyskretną
sympatją dla
(1894).
Obie te sztuki dają przykłady budo
siejsze wydarzenia pod kątem w dzenia nie — znaczy uznanie indywidua! zmu,
Zagadnienia
twórczości,
stosunek słynnego ministra policji, było oparte na wania i trwania n e istot żywych, lecz,
nieuniknionych
konsekwencyj
jutrzej popieranie go i wyzyskanie przez spo
twórcy do sztuki i do otaczającej go
form i praw, które przypominają nam
szych... Że nie waham się stawiać w y  łeczność". Erudycja sumiennego foauarzeczywistości, Valery rozpatruje w dia
kształtowanie się wszechświata, panują
raźnie kropek nad i... Że o życ u sądzę cza naukowego, doświadczeń e w ytraw
cy w nim ład i stałość.
logu „Eupalinos, czyli budowniczy".
jak człowiek żywy, starannie unikający nego polityka parlamentarnego [pou
W przeć wieństwie do pana Teste,
Arch tektura opiera się na figurach
wszelkich
apriorystycznych
kanonów cza go, że zbiorowe ciała ustawodaw
geometrycznych, których stosunek do in
cze zdolne są określać cełie, .opracowy
programowych ? 1...
Z y g r m m t S t . K l m g s l a n d . genjusza nauki, gardzącego wypowiada- 5
niem się wobec ludzi, Eupalinos, genjal- j
nych figur jest taki jak stosunek dźw ię
Przypomniał mi się bardzo charakte
ny artysta, wypowiada się w swych dzie- j
ków muzycznych do szmerów.
rystyczny ustęp jego kap talnej wprost
łach i w rozmowach z Fajdrosem. swym]
W szelkie twory ludzkie mają na
przedmowy do „Lestins hors serie", któ
przyjąć elem.
względzie bądź ciało człowieka, — i stąd
re niedawno ukazały się *). „N ie jestem ani
Genjusz Testę'a nie objawia się lu
wypływa ich użyteczność, bądź też jego
plutarchistą, an. mamcheistą, ani bardziom: Eupalinos, chociaż utrzymuje, że
duszą i stąd wypływa ich piętno. Przeciw
resistą, ani dyletantem, ani gapiem: z
niszczenie i budowanie są sprawami
stawiając się zaś niszczycielskiemu działa
równym krytycyzmem odnoszę się i do
jednakowo ważnemi, przekłada przecież
niu natury, twórca stara się nadać swym
faszyzmu i do komunizmu; daleki je
budowanie nad niszczenie.
stem od czyn enia ustępstw na rzecz
dziełom trwałość.
Pan Teste uznaje twórczość ze wzglę
Trzy te cechy — użyteczność, pięk
snobistycznych
lub mimetystycznych
W najbliższym czasie ukaże się w nakładzie J. Morfkowdcza. Iłom poezyj
dów zasadniczych, gdyż, według niego, na
ność i trwałość — daje w najwyższym
„haseł dnia". Ot, poprostu bezwzględnie
I. K. Iłłakowicz p. t. „Zwierciadło nocy". Z tomu tego wyjmujemy wiersz
wet to co nazywają arcydziełem jest w y
stopn u architektura, i dlatego Valery uoarzucam zastyganie w pozornej dosko
„Przedwiośnie".
koślawieniem i pomniejszeniem idei.
waża ją za sztukę najdoskonalszą.
nałości pod wszelką postacią — zmę
„Eupalinos" jest pomyślany na wzór
Przez swoje zamierzenia twórcze czło
czyło mnie już lekceważenie z zasady.
dialogów platońskich. Jest to d alog w
wiek wprowadza do porządku naturalne
Topnieje wszystko, prócz serca i przylaszczek, co przypadły do pni...
Kpiny są najgorszą lormą ignorancji '.
go pewien gwałt, „stosując siłę do maRowy są jak wezbrane Dunaje, łąki posrebrzyły się od zalewu,
Królestwie Cieniów pomiędzy Fajdro
Człowieka o takim
temperamencie
terji, którą ma upodobnić do tego co za 
sem a Sokratesem. Fajdros, a raczej cień
Od W arty aż pod Dźwinę, od W isły do Teterewu
umysłowych Francuza o takich trady
jego, zachował tęsknotę do ziemi i ziem
mierzył i przystosować do przew idzaneruszyły kry, zakwitły bazie, wydłużyły się słońcem przygrzane dni,
cjach narodowych, męża stanu o takiej
go przez siebie użytku". Artysta abstra
skiego piękna. Wspomina przyjaciela
jak sople lodu nad oknem, o których pisać muszę,
roli polityczne), musiały uderzyć prze
swego, budowniczego Eupalinosa, i jego
huje różne cechy przedmiotu, służącego
że są od wody ciekącej coraz to dłuższe i dłuższe.
w rotow e n emal zmiany, zaszłe ostatsztukę. Sokrates, obojętny za życ a na
mu za materjał, posługuje się tylko czę
L O U IS M A D E L IN
niemi czasy w ustosunkowaniu się spo
wszystko co nie jest czystą spekulacją,
ścią natury, podczas gdy filozof „potrze
łeczeństwa
do
jednostki
„Niespełna
U was — co? Słońce chodzi po zimnych i ciemnych podwórzach
daje się porwać zapałowi dla sztuki i ża dokumentach i po dziś dzień posiada du buje wszystkiego".
i potyka się na spiczastych brukowcach i ślizga się po czarnych kałużach
dziesięć lat upłynęło od zakończeń a
łuje, że nie stworzył za życia rzeczy, żą wartość naukową. Następne książki
Koronę rozmyślań Valery’ego o sztu
wojny, a prZec eż apologiczny kult L e 
i chce wywołać ra ulicę dziecko dozorcy, co Różyczka miało na imię,
do których stworzenia czuje się teraz Madelina — przedewszystkiem „ L ’histoire ce stanowi jego określenie stosunku
które umarło dawno, jeszcze w zimie,
nina, Mussoliniego, Sun - Yat - Sena
zdolny.
de la rćvolution" i „Danton" — posiłku dzieła do twórcy: „Ze wszystkich czyn
i wyniesione było w dzień ciemny z podwórka,
i t. d. i t. d. coraz silniej już zaćmiewa
Wspominany przez Fajdrosa Eupali ją się już materjałami z drugiej ręki i ma ności najdoskonalsza jest czynność bu
ofiarne hołdy N eznanemu Żołnierzo
opłakiwane gorzko przez Stasia, Marysię, i Hankę i Jurka.
nos wyrasta z dialogu Fajdrosa i Sokra ją charakter bardziej popularny. W cza dowania. Dzieło twoje wymaga od cie
w i". W szybkiem tempie rozwijająca się
tesa do godności symbolu twórcy wogó- sie wojny i po wojnie Madelin ogłosił bie umiłowania, rozważenia, poddania
ewolucja zatacza szersze z dnia na
Czy w szkole szyby umyte, żeby słońce lepiej padało na stoły w kwadratach?
le. Jedną z najwybitniejszych cech Eupa- szereg studjów o walkach na froncie fran- się najpiękniejszej twojej myśli, tworze
dzień kręgi i to na całym świecie. Sprze
Czy od mokrych butów lśnią się ślady na ciemnych deskach i ceratach?
linosa jest jego umysł „o potędze Orfeu cusko-niemieckim.
nia praw od twojej duszy i w elu innych
czności ideowe, antagonizmy klasowe,
Czy tęsknota ciągnie was precz z klasy i w dół, w dół po schodach,
sza", umysł, dzięki któremu Eupalinos
rzeczy, jakie dzieło twoje wydobywa cu
Madelin
jest
przekonań
prawicowych.
rywalizacje państwowe __ walka toczy
żeby szukać co się od wczoraj zmienić mogło w parkach i ogrodach,
obejmuje n etylko wszystkie szczegóły— Otrzymał 18 głosów; 9 padło na dr. Mau- downie z ciebie samego, któryś nie po
się bez przerwy na wszyskich frontach,
czy cała - zaśnieżona or gi — Hebe i czy zlodowaciała odkryta Pomona
jednakowo ważne— wykonania, lecz tak rice‘a Fleury, a 4 na Tristan Bernarda. dejrzewał, że je posiadasz. Dzieło to
w każdej dziedzinie życia poi tycznego,
wciąż dźwiga obfitości ciężar, co łamie jej kamienne ramiona?
że „przygotowuje wzruszenia i drgnienia Madelin został wybrany głosami grupy w ypływ a z najistotniejszych głębin tw e
ekonomicznego, kulturalnego i t. d.
duszy przyszłego kontemplatora swego „Revue des Deux-Mondes", ześrodkowa- go życia, a jednak jest czemś różnem od
Głos instynktu stadowego odzywa się
dzieła".
U nas, gdy piszę to, słychać tupot kropli na szybach, gdzie zepsuta rynna...
nej dokoła Doumica, De Fleury, przyja ciebie. Gdyby było obdarzone myślą,
wobec tego jeszcze silniej: wskrzesić au
I jest mi wszystko jedno — kto Katon, kto Cynna,
Uszczęśliwienie, wyn kające dla kon ciel Prćvosta, uzyskał głosy grupy „Re- przeczułoby twoje istnien;e, którego nie
i co Cycero wygłosił przeciwko Kafylinie,
templującego osobnika z obcowania z vue de France". Tristan Bernarda opu zdołałoby nigdy ustalić ani jasno zrozu
*) A n a t o l e d e M o n z i e . Destins hors
dziełem sztuki, twórca osiąga „dzięki ścili nawet ci, którzy wysunęli jego kan mieć. Byłbyś dla niego Bogiem".
bo wiem, że jeszcze chwila, a pierwszy motyl ze skorupy się wywinie
sćrie. Paryż, Les Editions de France
i, z nim w zawody, falą unoszeni krótką,
tym głębokim kombinacjom prawidłowo dydaturę, a abbć Bremond wogóle nie
1927; str. 4nl. i X X X II i 202 i 2nl.
popłyniemy z furmanem po zalewach łódką.
ści I nieprawidłowości, jakie (w swem przyszedł na posiedzenie.
S t a n is ła w a J a r o c i ń s k a -M a l i n o w s k a .
1 właśnie przeciwko
Paryż, w listopadzie 1927. torytet władzy!
tak abstrakcyjnemu jpostulatowi powsta
I nagle legendarny beret
baskijski je z niezmierną energ,ą de Monzie, w y
ucieka z łysiny na gwałtownie gestyku kazując w sposób w yjątkow o jasny i
absolutną nierealność
lującą rękę, krótka fajka pieni się a- przekonywający
gresywnemi kłębami dymu, ruchliwe podobnego programu. Nie poprzestaje
zazwyczaj oczy tężeją w skupieniu gnie on wszakże na stwierdzaniu negatyw
wnej szczerości. Od samego wprawdzie nych prawd — zbyt czynny, zbyt kon
początku słuchałem z największą uwa strukcyjny, zbyt twórczy jest jego ugą, teraz wszakże — wychylony z głę myśł, i dlatego bezpośrednio potem uza
bokiego fotelu — nie przepuszczam już sadnia doskonałemi argumentami słuszność
ani jednego słowa, ani jednego przemil swojej już par excellence pozytywnej tezy.
czenia... Nareszc e de Monzie zdecydo
„Indywidualności powinna demokra
wał się mówić o sobie samym...
cja przywrócić wszelkie należne jej pra
— Oczywiście, nazywanie moich po wa oraz przywileje, o ile, rzecz prosta,
glądów „paradoksalnymi" musi w ypro zechce demokracja poddać się— w myśl
wadzać mnie z c erpliwości...
Bo
na przesłanek Wellsa — nakazom chwili i
czemże polega ta paradoksalność?! Dla przystosować się -do potrzeb szybkości

wać dyrektywy ogólne, nie potrafią na
tomiast zastąpić
człowieka - jednostki
w pobierań u decyzji, co jest czynem in
dywidualnym, aktem rozstrzygającym.
Inicjatywa należy zawsze do jednostki—
stąd logiczny wniosek Coumota, że „historja jest przedewszystkiem widownią
w elkich indywidualności", co w zupeł
ności zdaje się odpowiadać poglądom de
Monziego.
Czyż można dziwić się wobec tego,
że wszystkie, tak różnorodne, odmiany
indyw dualnej śmiałości twórczej, że
każdy objaw nietscheańskiej „W ille zur
Macht",
że
częste
dziś
usiłowania
„substituer des mots d'ordre au desordre des mots" stanowią przedmiot jego
doc ekań, przeprowadzonych eon amore. Czy można dziwić się, że indywidu
alności, po,mująoe, iż zwycięska walka
z czasem jest gwarancją ostatecznego
triumfu, mające odwagę w decydującej
chwil: nie rozumować, lecz działać, że,
słowem, takie jednostki, jak Lenin,
Mussolini, Kemal, Piłsudski, Stambolijskij i t. d, i t, d., są dla de Monziego —
każdy w swoim rodzaju i zakresie —
uosobieniem tego indywidualizmu twór
czego, którym dziś b erze wspaniały od
w et za wczoraj?... „Destins hors se
rie" — jakże ściśle odpowiada ten w y 
mowny tytuł istotnej treści książki, jak
że doskonałe zgadza on się z fizjognomją
duchową, z dotychczasowem życiem sa
mego jej autora.
— A wasz Piłsudski w ziął mnie, wziął,
przyznaję, na całego — de Monzie za
pomina, w przystępie szczerej
bezpośredn ości, o swoim wykwintnym stylu
literackim, przechodząc w barwny i do
sadny „argot" paryski. — Bo nietylko
on jeden, ale i znakomita większość de
cydującej opinji francusk ej miała daw
niej najzupełniej błędne wyobrażenie o
tern, kim właściwie jest Marszałek. Do
piero zetknięć e się osobiste z Piłsuds
kim podczas bytności w Warszawie po
zw oliło mi kategorycznie stwierdzić, że
to n e jest kondotjer na wielką nawet
skalę, lecz jeden z największych współ
czesnych żołnierzy - obywateli, jeden z
najp’ erwszych w odzów narodowych, łą
czących brawurę wojskową z odwagą
cywilną.
I dlatego, pamiętny swoich niewcze
snych sądów mylnych a krzywdzących,
pospieszył de Monzie zadać w tej ks ążce bezwzględny kłam sobie i innym,
„opisując ową karjerę bojownika, god
ną „Sławnych żywotów" łPltltarcha, w
której malowniczość faktów nie jest w
stan e zaćmić hartu duszy oraz potęgi
rozumu".
— Jeszcze jedno zwycięstwo może
Piłsudski zaliczyć d© swoich osobistych
triumfów: dzisiejsze zaufanie Europy do
Polsk: i wiarę w jej przyszłość — pod
kreśla z naciskiem przy pożegnaniu de
Monzie,

Nowy łom I. K. Ittakowicz

Akademik Madelin
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WIADOMOŚCI LITERACKIE

W walce o niezależność Kultury ameryKańsKiej

BUENOS-AIRES CONTRA MADRYT
Madrycka „Gaceta Li ter aria “ pomie
ściła w nr. 8 artykuł programowy „M a
dryt jako centrum kulturalne Ameryki
hiszpańskiej".
Autor artykułu, Gimćnez Caballero,
wychodzi z założenia, że wspólnota języka
jest między narodami daleko silniejszym
węzłem kulturalnym, niż wspólnota rasy.
Am eryka łacińska mówi po hiszpańsku,
jest więc dzięki temu krajem hiszpańskim.
Ameryka łacińska nie istnieje, można mó
wić tylko o Iberoameryce, lub Ameryce
hiszpańskiej. Fałszywa nazwa „Ameryka
łacińska", wynaleziona na użytek zabor
czego latynizmu, budzi we Francji i W ło 
szech niezdrowe apetyty aneksyjne!
Dość mamy t go zaborczego latynizmul
Nie będziemy dłużej tolerowali obniżania
naszej godności narodowej, upodrzędnienia Francji intelektualizmu hispano-amerykańskiego! Podnosząc nieśmiertelne war
tości kultury hiszpańskiej, zwalczamy fa ł
szywy latynizm, monopol gailijski, oraz
papuzią manję naśladownictwa ze strony
tych południowców, którzy, przyjeżdżając
do Europy, uważają, że świat kończy się
za rogatkami Paryża.
Na naszej mapie duchowej nie Paryż
lecz Madryt leży na linji przecięcia mię
dzy Europą a Ameryką Południową. „L a 
tynizm",
„panamerykanizm",
„hispanoamerykanizm" czy „iberoamerykanizm" —
to nietylko terminy formalne, te czy inne
puste nazwy, lecz i symbole słowne dwóch
odrębnych kultur, dwóch światopoglądów
nic ze sobą nie mających wspólnego.
Latynizm i panamerykanizm oznaczają
intelektualną wszechwładzę Francji i Sta
nów Zjednoczonych; termin „hispanoamerykanizm" powstał na oznaczenie rów
ności i braterstwa wszystkich narodów hi
szpańskich zarówno w życiu politycznem,
społecznem, jak i umysłowem.
Przed młodemi pokoleniami Am eryki
Południowej stoją dwie alternatywy: albo
wchłonie je kulturalnie Francja, zabijając
w nich najlepsze pierwiastki rasy, aby z
argentyńskiego „gaucho" czy kubańskiego
„indio" uczynić wątpliwego Francuza, al
bo też zespolą się z żywą atmosferą umy
słową Hiszpanji współczesnej, aby z ma
cierzystego gruntu, w ramach ogólnej kul
tury narodowej, czerpać podnietę do dal
szego rozwoju kulturalnego!
Przyszedł czas gdy kwestję trzeba po
stawić szczerze i jasno. Nie możemy już
dłużej patrzeć obojętnie na ciągłą aneks ję
kulturalną młodzieży południowo-amery
kańskiej przez Francję lub Włochy, na
tłumne wędrówki do Paryża i Rzymu.
Trzeba na gwałt przypomnieć, że Hiszpan
ia jest nie tylko krajem malowniczej tu•ysiyki, że M ad.yt — to intelektualne
te.łtrum Mispanoameryki.
Przybysze znajdą u nas nietylko ser
deczne przyjęcie, Tęcz i głębokie zrozumie
nie, głębsze zapewne niż w Paryżu, re
prezentowanym na bankietach powital
nych przez pół tuzina gadatliwych zw o
lenników „latynizmu".
Napozór p. Caballero rozumuje logicz
nie, jednakże argumenty jego rozumowa
nia są tak słabe, że nie trzeba być wielkim
w rzeczach hiszpańskich erudytą, aby je
bez trudności obalić.
Przedewszystkiem skąd autor artykułu
czerpie pewność, że wspólnota języka jest
najsilniejszym węzłem kulturalnym mię
dzy narodami? Następnie o jaki język
chodzi p. Caballero? „La lengua castellana" nie wyczerpuje przecież bogactwa ję 
zykowego na półwyspie Iberyjskim. P o 
mijając bardzo zróżniczkowane dialekty i
język Basków, istnieje jeszcze język kataloński, który zyskał sobie w literaturze
prawo obywatelstwa tak wielkie, że nawet
sam zagorzały nacjonalista kastylijski p,
Caballero musi drukować na łamach re
dagowanej przez siebie „Gaceta L itera
ria” artykuły i wiersze w tym języku.
Fakt, że w skład Ameryki Południowej
wchodzi Brazylja i inne kraje, w których
mówią nie języki'm hiszpańskim, lecz por
tugalskim, pomija p. Caballero m ilcze
niem. Czyż i do Portugalczyków będzie
miał pretensję redaktor „Gaceta Literaria", że Madryt nie jest dla nich alfą i
omegą świata? Polityczna emancypacja za
Oceanem pociągnęła za sobą emancypację
języka. Dawna jedność językowa zanikła,
i dziś np. między językiem hiszpańskim
Meksyku i Chili z jednej strony jest tak
wielka różnica, jak między językami M e
ksyku i Chili a językiem kastylijskim z
drugiej.
Są to oczywiście różnice regjonalne,
rdzeń językowy pozostał kastylijski, ale
pierwszy krok ku językowemu rozdziało
wi został już postawiony. Musiała to uznać akademja literatury w Madrycie,
wciągając do wielkiego, świeżo przez siebie
opracowanego „Słownika języka kastylijskiego"
3.500 słów — amerykanizmów,
zupełnie na półwyspie Iberyjskim niezna
nych. I odwrotnie, dla Amerykanów połu
dniowych wydaje się w Hiszpanji podręcz
niki do nauki języka hiszpańskiego: „Gramaticas de la lengua castellana destinadas al uso de los Americanos".
W Argentynie pojęcie kultury narodo
wej, t. zw. „americanismo", przeciwstawia
się ciągle kulturze hiszpańskiej. Pisarze
argentyńscy twierdzą, że nie piszą po hi
szpańsku lecz po argentyńsku, reformując
pisownię i przekręcając słowa. Szumna na
zwa „język argentyński" ma za swoją pod
stawę takie oryginalności pisowni i mowy,
jak „realida zamiast „realidad" (rzeczy
wistość) „disen zamiast „dicen" (m ówią),
lub „gayo“ zamiast „gaiło (kogut). Równie
dobrze Belg mógłby się upierać, że pisze
po belgijsku, a Austrjak, że po austrjacku.
Jednakże literatura argentyńska, pi
sana językiem hiszpańskim, pod względem
ducha i treści żyje życiem własnem, zu
pełnie niezależnem od literatury półwy
spu Iberyjskiego. Argentyna wydała epopeę narodową „Martin Fierro ‘ Josć Hćrnandeza, zanim jeszcze Argentyczycy stali

się nacją. Jeżeli w stuleciu ubiegłem
w poezji argentyńskiej dźwięczały silnie
wpływy parnasizmu czy symbolizmu, to
■>vły to jedynie echa literatury francu
skiej. Świadczy o tem twórczość szere
gu pisarzy. Nierównie oryginalniej przed
stawia się literatura argentyńska na polu
powieści. Martinez Zuviria (Hugo Wast),
kandydat Am eryki Południowej do nagro
dy Nobla, jest nietylko „współczesnym
Cervantesem Południa” ale i pierwszym
poważnym twórcą języka, złożonego z prowincjonalizmów i dialektycznych odcieni
mowy, dziwacznego języka, który tak in
teresuje wszystkie „Hispanic Society" N o
wego Yorku.

P O Z N A JE M Y

S Ł O W IA N

Wywiad specjalny z prof. Marianem SzyjKowsKim

„Repertorio Americano" artykuł, wyka
Kraków, w listopadzie 1927.
zujący na podstawie nieubłaganej wymo
wy cyfr niebezpieczeństwo, zagraża iące
Profesor uniwersytetu, naukowiec, ba
krajom łacińskim ze strony Stanów Zje- dacz literatur! uf! powaga, toga, dostoj
ncczonych. Tym razem alarm nie był fa ł ność. Jednakże z tem s u w e m , czcigodszywy! Pisarze meksykańscy, nienawidzą nem wyobrażeniem kłóciły się feljetony
cy śmiertelnie yankesów, nawołują do lekkie, żywe, aktualne, dowcipne, jak się
konsolidacji kraje łacińskie, które prę to zwykło u nas mówić — po parysku pi
dzej, czy później mogą stać się łupem sane.
gwiaździstego molocha z północy. Że te |
Znajomość zawarta w Pieninach. Dnie
obawy są więcej niż uzasadnione tego do przepalone słońcem, ogorzałe przestrzenią
wodem niepomierny rozrost Stanów, któ i swobodą, kwitnące weselem i szumiące
re w r, 1800 na tery tor jum niewiele więk- perlistym śmiechem. W ycieczki w prze
szem od Meksyku liczyły pięć mil jonów śliczne strony, z których niosło się w omieszkańców, a dziś po różnych grabie czach niebo, szmaragd hal, a na wargach
żach i aneksjach posiadają trzy razy więk krzyk uwielbienia. Prof. Marjan Szyjkowsze terytcrjum ze stu dwudziestu miljo- ski — przemiły ozowiek, od serca towa
nami mieszkańców. Los narodów, sąsiadu- i rzysz, który każdym czynem wielbi owo
jących z cyklopem, nie przedstawia się zdanie zrodzone w błękitach i w promie
na przyszłość zbyt różowo. Łacińscy tru niach, że największą mądrością jest przei
ciciele dusz z Quartier Latin są istotnie staczanie życia w poezję radości, rymu
mniej groźni, niż „ci goście z północy, jący uśmiechami oszołamiający poemat
pełni dobrych manjer, którzy wykupują rozkoszy. Zdała od wrzawy nudnego mia
wszystko co się da wykupić, a później sta, stęchlizny uniwersytetów, roznegliżo
dla ochrony stanu Posiadania anektują cu- wany z powagi, wybuchał jak złom słoń
^ze terytorja, skolonizowane dzięki potę ca. A tam wśród gór, szumu lasów, togą
dze ich pieniądza".
była swoboda, katedrą — szczyty, z któ
Pan Caballero, twierdząc, że Madryt rych zachwytem oczu wykładał o pięknie
iest kulturalnem centrum Am eryki po nieśmiertelnem przyrody.
W czasie jednej z wyc:eczek padła
łudniowej. zaoomina o Buenos-Airos, któ
re w stosunku do Madrytu odgrywa rolę wzmianka, jakby na zieleń łąki, na wonną
podobną co New-York w stosunku do Lon i kwietną polanę, ktoś rzucił szpargał:
dynu. Pisarze południowo - amerykańscy, wydawnictwo o słowiańskiej kulturze. A le
p rzv’ eżdżaiąc do Europy, zatrzymują się zaraz powiew odrzucił te natrętne, obce
Szkoda czasu zaćmiewać jasne
w Madrycie na kilka dni. Jak twierdzi słowa.
Pio Baro ja, „piszą na kolanie sonet na chwile jakiemiś poważnemi sprawami.
chwałę rasy, składają w izytę królowi, Każda powinna pachnieć macierzanką,
przebiegają pędem przez sale „E l Prado” , płonąć rozkoszą.
Po paru tygodniach spotkam e w mie
aby nazaiutrz uciekać ile tchu w pier
siach do Paryża. Piszący te słowa miał ście ra werandzie w kawiarni. W kłębo
we wzburzorym nurcie
niejednokrotnie sposobność
stykać
się wisku wrzawy,
na „rive qauche” z młodymi przedstawi zgiełku, jakby wysepka rozkwitło wspo
cielami literatur południowych. W ,,Ro- mnienie o słońcu, o radości, zawariej w
tondzie” , „Domie” lub ,,Deux Magots” owem cudownem słowie: Pieniny. Potem
E. G 1M ENEZ C A B A L L E R O
wvnaidu’ a sobie braci łacińskich, widocz uśmiech na wonnej pośoeli słów:
— Dobrze nam było. Często wracam
nie bardziej odpowiadających ich sercu,
Reasumuiąc, dochodzimy do wniosku, niż bracia z madryckiej „Caffć del Le- w tamte strony. Mam oczy pełne zieleni
że ani poezja francusko-argentvńska, ani vante” , „G oya", lub „Pombo” , a wśród i blasków. Kiedy zgonio-y. sharowany pę
proza argentyńska nie wiele dziś z H i brodaczy w Sorbonie — bożyszcza i au dzę przez ulice, nagle oczy owinie Duna
torytety o których nie zapomną, wraca jec — przyśni się zjawa Sokolicy —
szpanią posiada wspólnego.
Trzech Koron — jakby chustą miłosierną
W ramach niniejszego artykułu nie mo jąc za Ocean!
Ruch literatur Południowych skupia otrą zmęczenie. A ostatnio bardzo jestem
gę dla braku miejsca poruszać hispanoulstwa czv hispanofobji wszystkich litera się wokół pisma „Revue de L ‘Amćriaue zapracowany. Kraków — Warszawa —
tur południowo-amerykańskich. Ograniczę Latine” , służącego sprawie zbliżenia mię Poznań — expressem pośpiechu. T yle za
się tylko do stwierdzenia, że w portugal dzy krajami łacińskiemi a Francją. Re biegów, krzątaniny obok jednego zamiaru.
(Przy tem ruch
skiej Brazylji, widoczne prawem kontra daktor tego pisma, wielki pisarz peru W ielk ’e wydawnictwo.
stu, wpływy hiszpańskie są silniejsze, niż wiański. Ventura Garcia Calderon. Kubań- rąk jak rozmachem e~e'gji i zapadu prze
w hiszpańskiej Venezueli czy Chili. Do czyk. Fernandez Mata, czy też poeta oua- rzucanie mostów ponad przepaściami ukońca w. X IX kultura brazylijska rozw i t°malski, Fnrioue Gomez Carillo, dyktują przedzeń). To cel mojego życia.
— Już pan wspominał, aha — tam
jała się pod wyłącznym wpływem kultu- Ameryce Południowej z Paryża przyka
zania najświeższych mód literackie! P i gdzieś pod „Bereśnikiem", na „Sokolicy",
szą piórem n^oół hiszpańskiem. a naoół czy nad Dunajcem.
francuskiem. Takich piór możnaby nali
— Może, bo od dłuższego czasu opęczyć w Paryżu bardzo wiele!
tała mnie i zabrała wszystkie chwTe —
Głos p. Caballero nabierze aia nas szaleńcza myśl. Przed paru tygodniami
ważnego znaczenia, gdy uświadomimy so były to zamiary,
śliczne światy wia^y
bie. że jest on wyrazem powszechnej na i marzeń na mgle dzisiejszych, kapryśnych
półwyspie Iberyjskim wiary w potęgę kul dni — obecnie jed'ak są już faktem do
tury hiszpańskiej za oceanem. Hiszpania, konanym Pierwsze rękopisy w druku.
która przez wieki całe żyła w słońcu ro
Zaczął rozsnuwać plany, zakrojone na
mantycznego złudzenia, karmiąc się le szeroką miarę.
gendą o nieśmiertelnem dziele conąuistaPrzerwałem wykrzyknikiem szczerego
dorów, przeżywszy w dniu klęski na K u przejęcia:
bie zdruzgotanie swej potęgi politycznej,
— A leż to wspaniałe przedsięwzięcie.
pocieszała się złudzeniem wszechwładz- Może mieć ogromne znaczenie dla rozwo
twa swej kultury. Upokorzona duma na ju poczucia plemiennej wspólności i zbliże
rodowa w tem źródle szukała dla siebie nia się narodów słowiańskich które po
pociechy. Dzisiaj po ,.billets-doux” , które znają się przez opracowania obcych. Mopod adresem ..Gaceta Literaria" nadeszły żeby kilka zdań do „Wiadomości Lite
z za oceanu, trzeba będzie poddać swoje rackich"?
złudzenia rewizji dość surowej.
Słynny poeta argentyński Yorge Luis
Burgos w piśmie „Martin F ierro” wychodzącem w Buenos-Airos. odpowiedział
„Gaceta Literaria” w tak ostry i bez
względny sposób, że odpowiedź ta poru
szyła do żywego nietylko intelektuali
prorlubria wvdawwcza W r.
stów ale nawet torreadorów i tancerki
1925 65 firm nakładowych w Rosji wyda
wędrowne: ..Jeżeli chodzi o ięzyk, zrobi
ło 1.684 dzieł w 14 882.000 egzemplarzy,
Y O R G E LU1S B U R G O S
liśmy już takie postępy, że Hiszpan, przyw tem 1.306 tomów prozy, 133 — poezji,
redaktor „Martin F ierro“
ieżdżalacy do nas. nie może się z nami po
108 prac literacko - historycznych i lite
rozumieć. Jeżeli zaś chodzi o literaturę—
ry francuskiej. Ulubionymi pisarzami byli dość przypomnieć, że symbolizm fran rackich 102 — utworów teatralnvch, 35 —
Leconte de Lisie, Gautier, Zola, Bourget cuski poznaliście dzięki twórczości Ruben dzi^ł zbiorowych i almanachów. Na pierw
i t. d. Pisarze hiszpańscy, jak Valera. Dario, który należy do naszej literatury. szym mieiscu pod względem ilości wyda
Zorrilla, Compoamor, Perez Galdos czy Rufino Blanco Fombona pisze o conoui- nych dzieł znaiduje się Wydawnictwo
Państwowe (1.285). pod względem ilości
Alarcon, byli znani tylko z imienia. Do
cfadorach: „M ieli rece zbroczone krwią?
Hiszpanji odnosiła się Brazylja z obojęt Trzeba natrzeć w duszę, a nie na dłonie” . egzemplarzy — „Ogoniok” (268 m ilio
nością i lekceważeniem. Dopiero od r. 1910, My jednak wolimy patrzeć na ręce, a ra nów). Przeciętny nakład każdei książki
wynosił 9 tysięcy (w roku poprzednim —
roku powstania w Rio de Janeiro pierw
czej na łapy, które paliły, grabiły, mordo
szej księgarni hiszpańskiej, datuje się na wały! Nie jesteśmy potomkami zbrodnia 6 tysięcy), przeciętna cena 56 kopieiek.
gły wzrost zainteresowania kulturą kasty- rzy. dla was żviacvoh nie żywimy żadnych Z 1.684 dzieł literackich tylko 61 ukazało
się w ciągu roku w drugiem wydaniu. Na
lijską. Z biegiem czasu księgarnia prze
uczuć braterskich. Hiszpania nie obchodzi
kształciła się we wspaniały dom wydawni nas zupełnie. Jesteśmy kim chcecie: A r  wydawnictwa poństwowe i kooperatywy
czy „Casa di Cervantes“ . Dziś propaga gentyńczykami, zargentynizowanymi W ło  w liczbie 39 przypada 75% produkcji,
torzy i wielbiciele kultury hiszpańskiej chami Francuzami, czy Niemcami, tylko 85% wydrukowanych egzemplarzy.
Książka holenderska. W r. 1926 wyda
stanowią już w Brazylji całą plejadę, a
nie Hiszpanami!"
no w Holandji 6 047 książek, — o 300
literatura hiszpańska zepchnęła na drugi
Ta ostra odpowiedź musiała oczywi mniej niż w r. 1925. Spadek powieści wy
plan literaturę francuską.
ście wywołać równie ostrą replikę hisz niósł 12%. książek dla dzieci — 44%. po
Przechodząc od spraw literackich do
pańską. W jednym z ostatnich numerów wieści tłumaczonych — 61%. najsilniej
spraw politycznych trzeba zaznaczyć, że
„Gaceta Literaria” podaie antologię gło jednak zaznaczył sie w dziedzinie nauko
zmartwienia p. Caballero o „apetyty asów największych pisarzy iberyjskich, wo - artystycznej. W r. 1926 ukazało się
neksyjne ze strony Francji czy W łoch",
którzy z kolei miotaia inwektywy na A r  właściwych nowości 2 997, nowych w y
wyglądają dość groteskowo wobec fak
tycznych
zmartwień
Meksykańczyka, gentynę. Dyskusja objęła po kolei wszyst dań — 1.323, przekładów 502, czaso
kie główniejsze oisma: „E l Sol“ , „Nacion” , pism — 1.225.
Martina Luis Guzmana. Prawie jednocze
„Revista de Occidente", „A . B. C. “ w Ma
Zam:ast miesięcznika kwarto1wk. Zna
nie z artykułem „Gaceta Literaria" poja
drycie oraz „Nosotros", „A lfa r ” , „Reyista ny miesięcznik „Les Marges" przekształ
w ił się w San Jose de Costarica w piśmie
de Oriente” , „Repertorio Americano” i t. d. ca się od nowego roku na kwartalnik o
za Oceanem. Do polemiki wmieszały się zwiększonej obiętości.
także pisma włoskie, z „Fiera Letteraria”
Nagroda Lasserre’a. Nagrodę Lasserre‘a
na czele, przyoominaiąc na marginesie, że w wysokości 10 000 franków otrzymał
mil jony \» .ochuw, którzy wyemigrowali Paul Fort na całokształt swej twórczości.
Ukazał się nr. 14
za ocean, nie wynarodowili sie ieszcz-' do
Nagroda dla nieszczęśliwej. Akademja
o treści następującej:
tego stopnia, aby nad ich wpływami kul- Francuska otrzymała 15.000 franków, z
Polnische Schriftsteller in Berlin. — Jul- turalnemi w Argentynie czv Chili można której odsetki ofiarodawczyni przeznacza
jusz Kaden - Bandrowski, iibersetzt von było przejść do porządku dziennetfo. D la na nagrodę dla literatki lub artystki „nie
Josef Heinz M ischel: Besuch in Weimar.— tego też według pism włoskich Buenos- szczęśliwej".
E m il B reiter: Juljusz Kaden - Bandrow Airos ciąży nietyle do Madrytu, czy P a 
Przemysł a literatura. Drezdeńskie za
ski — Kaden - Bandrowski Werke. — ryża. ile do... Rzymu.
kłady Lingnera („O d o l"!) przeznaczyły.
Stefan Srebrny: Tadeusz Zieliński. —
W głosach włosko-iberyjskich przebija 10.000 marek na podwyższenie nagrody
Ignacy Wieniewski: Besuch bei Tadeusz się źle maskowana, a tak modna dzisiaj, im. Schillera.
Zieliński. — Leopold Binental: La Polog zwłaszcza na półwysoie Apenińskim, nie
M^ła historja Żydów. Bracia Tharaud
ne et l ‘exposition de la musiąue ń Franc- chęć do Francji za jej kulturalny prymat wydali u Plona „Petite histoire des Juifs",
nad światem. Zarówno nudne, prowincjo skrót historji Żydów w Europie od czasów
fort.
Prenumerata „Położne Littćraire” oddziel nalne miasto Madrvt jak i Rzym. o stru- śred 'iow ;ecza.
nie wynosi wraz z przesyłką zł. 2.— kwar pieszałych, według Marinettiego, arterjach
Pam ietw ki Jussupowa. Znane z „Retalnie. egzemplarz pojedyńczy groszy 80, nie mogą darować Paryżowi jego wiecznie vue de Paris" pamiętniki Jussupowa uka
administracja: Warszawa, Boduena 1, atrakcyjnej dla cudzoziemców siły.
zały się p. t. „La de Raspoutine" u Plona.
tel. 223-04, konto w P. K. O. 8.515
Pamiętniki Knapiła. Jaroslay Kvapil
Edward Boye.

—• Ddbrzef Wiadomość O' wydawnic
twie byłaby pożyteczna dla samej sprawy
w piśmie; literackiem, właściwie jedynem
w Polsce, które jest bardzo szeroko czy
tane zagranicą i dociera do najdalszych
ognisk życia umysłowego w . krajach sło
wiańskich, niosąc wieść o kulturze pol
skiej.
— Nai (jakiem podłożu: wyrósł za
miar? — pytam.

M ARJAN
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— Jak wiadomo, zajmuję katedrę ję
zyka i literafury polskoj W Pradze, je
dyną poza g^a-ikami Tworzy oddz;ał se
minarium fikdogii słowiańskie? naiwiekszei centvali nauki o Słowianach o^elmulacei dziesięć oddziałów równorzędnych.
Ta katedra jest systematyczna- stale dz;ałaiacą placówką, z któ-ei mówi s:ę o kul
turze polskiej na Zachodzie. Malac zro
zumienie jej znaczenia chcę z niej uczy
nić trybu-ę wiedzy o Polsce, propagandy
o iei prymacie wś-ów narodów słowiań
skich. Na tem podłożu w yrósł pomysł w y
dawnictwa o. t. . Słow:anie” . Trzeba mą
drej. celowej pracy, aby usunąć góry uprzedzeń spoić dusze, zespoMć rece w
bratnim uścisku. A do tego prowadzi iedyna droga twarda i uparta: wzniemne
poznanie. To też wsoomniaire wydawnic
two ma wypełnić dotkliwa lukę w pol
skiej umysłowości, ma dostarczać syste
matycznego całokształtu w zarysie w ie
dzy o- ooszczegól-ych na-odarii słowiań
skich <ria polskich pootrzeb duchowych,
gdyż Słow:an’e znani są z tego. że się n;e
znała. Wydawmctwo pomyślane iest iako
szereg zarysów monog-afiezryeh rozdzie
lonych na poszczególne serie PrzedewszysOHem iako podręczniki informacyj
ne o literaturach słowiańskich mianowi
cie rosyiskiei, ukraińsk’ej. czesko słowac
kie? południowo-słowlańsk'ei bułgarskie?
białoruskiej i serbsko-biżyckiei
(wogóle
połahskiei, resztki jakiekolwiek pozosta
ły). Każda książka, wydana bardzo sta
rannie zaopatrzona w no-trety, rysunki,
fotograf je c:ekawych zabytków, książek,
oheimie mniej więcej dwaraśc:e arkuszy
druku. Jedność metodyczna polegać ma
na tożsamości punktu widzenia, t. zn.

każdy .autor położyć ma nacisk na kultU*ralną wzajemność z Polską.
— Kto będzie autorem poszczególnych
części — czy może polscy uczeni ?
— Nie. Osłabiłoby to jeden z celów
wydawnictwa, którym jest wciągnięcie ob
cej nauki w orbitę "zainteresowań dla pra
cy’ nad kulturalnemi związkami z Polską.
Autorami są zawodowi znawcy przedmio
tu, uczeni właściwego narodu słowiań
skiego.
— Czy jest już ustanowiony porządek,
w jakim mają ukazywać się poszczególne
prace?
— W najbliższym roku uniwersytec
kim ukaże się opracowame rosyjskie. u_
kraińskie i czesko-słowackle. Z przyczyn
praktycznych jako pierwsza pojawi się
książka o kulturze ukraińskiej. Kulturę
rosyjska opracowuje — Ljackij, ukraiń
ską — Lepkij, czesko-słowacką — Horak.
W
następnym roku ukażą się części
dalsze.
— Czyżby na tem koniec?
— A leż nie! To dóp:ero początek. Ja
ko serię drugą projektuję antologję po
szczególnych literatur słowiańskich, jako
serie następ~e — historję sztuk słowiań
skich, szkice językowe, zarysy historycz
ne*; prawne ekonomiczne i t. d. Chodzi
o stworzenie dla użytku zarówno polskich
szkół średnich jak i szerszych warstw
czytających n;eistniejacej dotąd a tak po
trzebnej
polskiej
nauki o Słowianach.
Pod względem metodycznym chodzi o ści
słe zlokalizow ani promie-ia
działania
cywilizacji polskiej na najbliżej położone
tereny pobratymczych narodów, na usta
lenie wzajemnej wymiany wartości ducho
wych celem p ozn a n i a zatem zbliżenia
wielkiei rodziny Słowian.
— Gdzie będzie mieściła się redakcia?
— Siłą rzeczy w Pradze — przy ka
tedrze. Jednakże książki drukuie się w
K ra k o w i we wzorowych przekładach pol
skich, dokonywanych pod moim kierun
kiem. Zn aczen i propagandowe będą mia
ły i prospekty. Zostaną one rozesłane do
wszystkich irstyturyj
kulturalnych, do
wszystkich pism slawitycznych. Istnieje
bowiem możliwość wydania owych publikacyi w różnych językach. Na zakończe
nie chcę raz jeszcze podkreślić, że jako
o i- w s z y ukaże się podręcznik literatury
ukraińskiej, gdyż najbardziej odczuwa się
i g o potrzebę ze względu na wspólność
tradycji historycznej i na sześć milionów
obywateli ukraińskich zamieszkałych w
granicach Rzeczypospolitej.
— To wydawnictwo, bodaj pierwsze
w Polsce, może spełnić wybitną rolę. mo
że być punkłem zwrotnym w nawiązaniu
stosunków pomiędzy Słowianami.
— Chciałbym, gorąco pragnę, aby się
tak stało. Z biegiem czasu ta placówka
mogłaby się przerodzić w biuro w e d z y
słowiańskie!, promieniujące w dalekie
krańce Słowiańszczyzny. Marzeniem moiego życia iest, aby Polska ujęła ster w
-e^e. — marzę o prymacie duchowym.
Dalszy rozwói zależy od poparc;a społe
czeństwa — aby wielką ideę przyjęło ja
ko pożądanego
i
oczekiwanego gościa
w progi domos+wa swego. Jestem pewny,
że społeczeństwo polęk ’e poprze zamie-zenia. mogące przyrieść ogromne korzy
ści w odegrani” ważnej roli w rodzinie
iłowiańskief,
Jan Wiktor.
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Pologne Liftśraire

pisze pamiętniki o działalności politycz
nej Czechów w czasie wielkiej wojny.
Pam iętniki Bfoka. W nakładzie Koope
ratywy Wydawniczej Pisarzy w Moskwie
ukazały sie pamiętniki Błoka w opraco
waniu Pawła Miedwiediewa. T. I ob^imuie lata 1911 — 1913, t. H: 1917 — 1921.
O Meyerholdzie. Zapowiedziana jest
trzvdziestoarkuszowa monografia N. D.
W olkowa „Teatr rosyjski i Meyerhold",
obeimuiąca lata 1890 — 1917.
Jeszcze ,.Reuńzor“ Meverholda. Nakła
dem wydawnictwa ,,N:kitinski;e SuMiotniki" ukazała się broszura „Gogol i Meyer
hold".
zawierająca
szereg
artykułów
dyskusyjnych na temat meyerholdowskiej
inscenizacji, m. in. w y’’ aśn:enta samego
Meyerholda oraz artykuły A. B :eławo, M.
Czechowa, L. Grossmarna i L. Łozowskiego.
Nowości
.,Propyfaen-Verlag". „Propy!aen-Ve'1ag" wydał ostatnio nową komedję
Znricmayerą
„Schinderhannes”
(por. 202 „Wiadomości Literack:ch“ ) oraz
trzy dramaty w iednym tomię Feuchtwa'gera („trzy sztuki a ' glosaskie"l: „Die
Petroleunrnsetn", „Kalkutta. 4 M ai" (na
pisana do spółki z Brechtem), „W ird H ill
amnestiert?” , W pierwszym utworze rzecz
dzieje się na wyspach naftowych, boha
terką jest genjalme do interesów uzdolnio
na bardzo brzydka kobieta; temat dru
giego zaczen»nięly iest z dziejów kom
panii W schodnio-I"dyjskiei — walka gu
bernatora Hastingsa z obłudną komhsią
kontroluiacą; treścią trzeciego iest walka
o rehabilitację człowieka niewinnego na
tle współczesnej Anglji.
Reinkardt w Ameryce. Trupa Reinhardta, złożona z 36 aktorów, udała się
na tour'će do Ameryki, zabierając z sobą
11 wagonów dekoracyj. Na repertuarze
znajduje się Schiller, Shakespeare i T o ł
stoj.
Nowe historie literatury francuskiej.
U Larousse‘a ukazała się książka Daniela
Mornet. „Histoire de la litterature et de la
petisće francaise contemporaine (1870 —
1925)“ , u Colina — „La litterature franęaise
contemporaine.
Poesie, roman,
idees".
Nowa książka Yelery ego- W kwietniu
1928 r. ukaże się nowa książka. Valćry‘ego

o. t. „Notes sur la grandeur et la- decadence de TEurope” .
Bemanos. Autor wspaniałej książki
„Sous le solril de Satan" świeżo^ ogłosił
u Plona powieść ,,L‘imposture" na ten sam
temat i co poprzednia.
Homoseksualizm w literaturze. DeberW przygotowuje książkę p. t. ,,Un homme
et un autre"
Nowe utwory Farrere'a. Farrćre napi
sał nowelę „La nuit en mer", przygoto-wuje tom opowńadań, pracuje 'a d powie
ścią. która będzie się nazywała „La marche futnebre".
Nowa sztuka Curela. Paryski Thćatre
des Arts wystawił ostatnio nową sztukę
Curela „ L ’orge mystiąue” .
Nowa książką Papiniego-. Nowa książ
ka Papiniego bedzie się nazywała „Adam ” .
777 snów. Rewohlt w Berlinie przygo
towuje książkę, która będzie zawierała
777 snów przedstawicieli różnych warstw
społecznych.
N-rporeoński fVm Gance‘a. Anglicy fi
nansują cz. ITI i ostat-ią fdmtt (> n c e ‘a
„Napoleon” . Cześć ta nosi tytuł .Jlpadek
orła" i przedstawia powrót NaP^kona z
F.lby, , sto dni” i koniec na ^ s p ie św.
Heleny.
FHmy Chaplina. Nowy
Chaplina
„Cyrk” przybędzie do Eur,°py w począt
kach r. 1928. Rzecz dzie;e si? prawie cał
kowicie za kuPsami c y ^ u> dlatego przez
cały rok gościła w Hollywood menażeria,
n aktórej utrzymani0 "^dano około trzy
stu tysięcy dolarów- ChapFn sumien'ie
ćwiczył s:ę w sztuce akrobatycznej i nie
dał się zastąpić w najdrobniejszej nawet
scence przez r a jd o w c a . Obecnie genial
ny artysta pracnje nad filmem „Klub sa
mobójców".
Opactura
westminsterskie.
Opactwo
westm:nsterskńe ma być rozszerzone przez
dobudowę jeszcze jednego skrzydła.
O bra zy
S z e w c z e n k i.
Odnaleziono 7
obrazów Szewczenki, które znakomity
poeta namalował w czasie swego zesłania
w Forcie Nowopietrowskim w latach 1854
do 1857.
N a g r o d z o n y Matisse. Fundacja Camegł^go przyznała malarzowi francuskiemu
Matisse owi międzynarodową nagrodę ma1f.arską w wysokości 15.000 dolarów.
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Z powodu premiery „Dziadów” P r u s z k s w s k i i M a l i c k i

Jeśli zabieram^ dziś głos w sferze
G o e t e l . Egipt.
L\vów, Zakład Antonii Miller. P<&woia.mte, P o w ia ć osnui-jj
Długowieczna walka z „Zachętą" na- I tową bawą, by tylko ujść niebezpieczeńJest nie Jo pojęcia, — - a zarazenr za
Narodowy im. Ossolińskich, (1927^1;: str* V I ta na tlle stosunków polsko - litewskie*- jspraw, które zazwyczaj, lekceważący uni- trważającym objawem rozpanoszonej arna- reszcie wydała jakieś owoce. Nareszcie stwu jej mekolorowości, — ta czerń na*
go
Wilno, 1928; str. kam, czynię to wyłącznie ze względu' na ralności społecznej, — że człowiek tegiy
ón kleru:
U1»ni! na Litwie;
T ił«n a
i 234 14 2hŁ i tabl. 8.
mamy nowy salon, i to — jeśli; choJzi biera u Pruszkowskiego jakiejś dziwnej
242 ii 2ni.
to, że premjera „Dziadów" w pamiętteym nazwiska i tej; powagi, co' Zelwerowicz,
o lokal — zupełnie przyzwoity. Salon miąższości, połyskliwej głębi, faluje, choć
Z Egiptem każdy z nas zaczyn® obco
dniu 29 listopada byia nawet dla nasy li mógł połączyć swe imię z podobną impre*
wać bardzo wcześnie. Najprzód dowiadu
A it o r w podtytulle nazywa swój ut teratów, zaiste nie zepsutych przez po- zą. W każdym innym kraju po przedsta
nie pomaga jej w tem żaden inny kolor.
jemy się o Józefie, potem o Faraonie, jego wór „p ow eścią regionalną, osnutą na |ziom sztuki polskiej, i których, jakby się wianiu, które jesi mimowolną karykaturą'
Chyba biały. Te kombinacje biało-czar
snach i tych snów wytłumaczeniu (co so tle sfbsunków polsko - litewskiego kle jwydawało, nic *uż zadziwić nie może, — „Fausta" lub „Andromaki", następuje...
ne, o wyraźnym1rzucie pendzla, tak lekki*,
bie chytrze zapamiętujemy dla przygpdne- ru na- Litw ie", Ten litewski regionalizm' niebywałym skandalem publicznym. F a kontredans osobisty; ale u nas resztki niego plagjatu oneiromantyckiego, gd^by się jest o- w iele inteligentn ejszy i ciekawszy chowi znawcy teatru ocenili gruntownief, zagłodzonej — pożal się Boże! — inte*
a nieabstrakcyjne, — bo przemawia przez
komu śniło o siedmiu tłustych krowach i od beskidzko - podhalańskiego i w jed- jile- pretensjonalnej bezmvślności mieściło ligencji kurczowo trzymają się żłobu:
nie wyczuwalna materja malarska, — to
tyłuż chudych), potem uczą nas o faraoń- nem mu tylko ustępuje; jest mniej aktti- się1w odstępstwie od inscenizacji, ustalo Tam zresztą zagadnienie oficjalnego teasą świetne u Pruszkowskiego momenty.
skiem rozstrzyganiu' kwestji mniejszości alny. Rzecz dzieje się w latach 1894 - nej1 przez jedynego samodzielnego twórcę- tru, nawet takiego, co ma wyłącznie kon
Poprostu żal chwyta, że artysta nie po
narodowej przy pomocy Nilu, a wreszcie 96 Tem bardziej dziwi, że- autor napisał teatru w Polsce; Stanisława Wyspiańskie* tynuować tradycję, jest zagadnieniem du
wbijają w parni*?6 s*owa ? wy wiedzeniu z ją w latach 1919.
ger; w niedołężnem poszukiwaniu „dróg my i wartości społecznej; u nas niema cze
trafi dociągnąć da tej wysokości całego
ziemi egipskiej. z domu niewoli. P o iylu a
„Powołan e" pisane jest dwoma spo* -'owych", zasadzającemu się na schlebianiu go kontynuować z wyjątkiem kilku samo
obrazu. Przeskoki między temi punktami
tylu latach zaczynamy przypominać sobie sobami:
jako
opowiadanie o przeży motłochowi zapomocą najtańszych s ztu  tników, którzy szli wbrew ogółowi.
szczytowemi a momentami upadku są kar
panią Putyfarkę i jej poufny zatarg., n Jó ciach i losach budzącej' się Litw y i jej czek; #— ile w tern wszystkiem jest żałos*
Gdy pomyśleć, że teatr amatorski przy
kołomne, niesłychana lekkomyślność cha
zefem, który to Józef całkiem niepotrzeb ludziach oraz jako „wyjątki z dz ennika nej humorystyki, mógłby osądzić ten ty l
ul. Wierzbowej jest zarazem teatrem na
nie był cnotliwy przed. wydaniem dekalo- alumna Alfreda Szyllera” i Niema jednak ko, ktoby oglądał1chromego staruszka urakteryzuje t»go artystę, któremu nieszkorodowym — jest teatrem Polski... niepod
dużej różnicy pomiędzy pamiętnikiem a czestniczącego w biegu naprzełaj; mierze ległej, przechodzi dreszcz żalu i zgrozy,
da puszczać półmetrowych płatów płótna
opowieścią. Łagodn e przechodzi jedno nie zaś sił na zamiary jest w tym wypad pali oburzenie i wstyd. Istotnie, upadek
zamiast roztoczyć i na nich bogactwo
w drugie; wspomagając się wzajemnie ku sztubactwem i szkodnictwem kultural teatru w dobie obecnej da się pojąć w y
swych umiejętności. Do takich „puszczo
stylem, metodą ujmowania zjawisk, oce nemu
łącznie na tle ogólnego upadku Europy po
nych" obrazów należą przeważnie portre
ny ludzi;
Jeśli chcieć czcić rocznicę powstania wojennej jako jeden z wielu symptomaPowieść p. M illera powinna wzbudzić listopadowego, zdawałoby się, niema go t&w, na tle olbrzymiego zmagania się. jakie
ty Pruszkowskiego, do najbardziej udazainteresowan e wobec nieustannych za- dniejszego święta teatru nad „Noc listo toczy się od lat dziesiętka; ale Polska i
łych — kompozycie z kobietą o znanej
ognień, trapiących polsko - litewskie po padową", w dniu, w którym przed laty Dod tym względem trzyma prym bezpronam iuż dobrze twarzy, pozatem — auto
T A D E U S Z P R U S Z K O W S K I:
granicze. Stosunki te nie dadzą się tak dwudziestu skonał wielki; samotny jej dukcyjności; nie chodzi tu wyłącznie o
portrety.
Autoportret
łatwo i tak 'dealnie rozwiązać, jakby te. twórca. Tylko, że dzisiejszym solą w oku wandalistyczne okrojenie tekstu arcydzie
Gdyby Pruszkowski chciał włożyć W
go chciała rozpalona apostolskim entu jest genjusz, wciąż jeszcze współczesny,— ła, czego się nie da dokonać szlafrokowe
zjazmem jedna z bohaterek „Powołania” , nie ten zmumifikowany, nad którym bez mu sposobami gwoli najtańszego efektu; (Związek Zawodowy Artystów -Malarzy) swoie obrazy tyle pracy, ile mógłby w ło
panna Aurelja: „niech,., polskość śpiewa piecznie jest wzdychać z łezką w w y nie chodzi o obrażenie smaku, o pustkę,
rozpoczął swoją karjerę — oby szczęśli żyć talentu. — byłby chvba jednym ż
i mówi po litewsku". Tu cała „regjonal- blakłej źrenicy, — ale ów genjusz łamią tępotę, starczość i bezmyślność, nie cho
wą
— wystawą Tadeusza Pruszkow największych malarzy w Polsce.
ność" powieść',
jej w pewnej mierze cy, burzący, rewolucyjny: Stanisław W y  dzi o anachronizm, o cofnięcie się w stylu
praktyczny walor, upada
spiański albo Adam Mickiewicz; jak zw y o dobre ćwierćwiecze, —- chodzi o głębo skiego.
„Powołanie" utrzymane jest w dużem kle, jak wczoraj, jak dzisiaj, trzęsą się, kie memento społeczne, jakie zawarte jest
Cóż można nowego powiedzieć o tym
napięciu. Rozstrzygają się tu dwie za korząc, przed cieniem olbrzyma. Od czasu w tym objawie. Gdyby oficjalni chwalcy, artyście? Nie odkrywa przecież ta wystaJedno jest pocieszające: soory odłam
sadnicze dla autora sprawy. Powołan e— pewnego nawet wśród literatów zapano od których roi się na premierze każdej
młodego pokolenia malarzy idzie w kie
nieustanna oscylacja alumna pomiędzy wała etyka niewolnika. Zamiast kadzić po szmiry, mieli tym razem — tym jednym
runku rozwiązywania zagadnień kolory
rzuceniem się; w wir kuszącego życia jszmatach gazeciarskich pamięci zmarłego, razem! — odwagę spojrzeć bez zmrużenia
stycznych. Chwalebna i pożyteczna rzecz.
zamiast padać przed nim plackiem, czy oczu i na przeciąg jednego wieczoru w y
niąc zeń dla siebie podnóżek wielkości, jęli z uszu watkę cynicznej pobłażliwoś
Albowiem kultura barwy w malarstwie
zamiast łypać oczami ku jednej jeszcze ci, — pod innym kątem i w ołowianem
polskiem iest ieszcze ciągle za niska i za
apoteozie narodowej, zamiast kastrować oświetleniu burz ui rżeliby znagła aspekt
słaba. Świat załamany w pryzmacie tem
genjusza (dzisiaj znów czyni się to z M ic swego kraiu. W szelki bowiem marazm nie
peramentów naszych malarzy wychodzi alkiewiczem!), zamiast go, słowem, deaktua- jest nigdy
rozkładem
jednostek lub
F E R D Y N A N D - G O E TE L
lizować i unieszkodliwiać — niechby pod grup:
ho mdło i szaro, alho też krzykliwie, nie
rysunek Władysława Daszewskiego
niósł' się choć jeden głos, któryby śmiał
Zamyka się, pęta, tępi jedyny teatr,
równo i brutalnie. Okazuie się, — o ileśmy
.wyrzec, że Wyspiański, gdyby dożył ery który przynajmniej w swej intencji miał
tego skądinąd nie wiedzieli, — że należy
gu, aż wreszcie w te legendy romantyczne
'obecnej, napisałby drugie, groźniejsze, służyć interesom mas, ów niezapomniany
włazi jak słoń w porcelanę pan bałakarz
my jednak mimo wszystko db typu pół
„W esele", drugie, groźniejsze, „Przedwio Teatr im. Bogusławskiego, który jeden
i zaczyna wyliczać numery dynastyj h na
nocnego. Ostry zastrzyk soczystej barw
śnie".
przejdzie do historji kultury z tej ery nie
zywać po imieniu Ammofisów, Ramsesów
W salonowej bombonierce, mianującej sławnej, — on, który może z czasem stał
ności, który otrzymało malarstwo nasze
i t. d. Jeszcze później i dla całkiem; już
się' „Teatrem Narodowym” , ośmielono się by się choć fragmentarycznym wyrazem
od sztuki ludowej, pozostał dziwnie nieprywatnej przyjemności zapatrujemy się
wystawić „D ziady" w sposób, który jest człowieka pracy, skrytą kondensacją jego
zasvmilowany i nieorzetrawiony. Nie prze
w ładną twarz mądrej królowej Te je, mat
potrzeb
a
nawet
transponowanego
drama
krwawą obelgą dla tego nadludzkiego
ki Echnatona, i przypominamy sobie nieszedł przez wysokie ciśnienie kultury.
dzieła, który jest zarazem krwawą satyrą tu, który miałby do snełnienia misję spoegipskie westchnienie Villona: „Mais; ou
Tern bardziej jest pocieszające, że zdaje
na Polskę współczesną. Jeśli to naczelne ->czną za te wszystkie widownie, gdzie
sont les neiges d‘antan?“
w mowie naszej misterjum, olbrzymie w rozwala się powojenne chamstwo, uf raczo
się rozpoczynać teraz poważniejsza pra
Do dużych książek o Egipcie przystę
T A D E U S Z P R U S Z K O W S K I:
każdem słowie, w każdym błysku, w każ- ne, umundurowane, snobistyczne, zwycię
ca nad zagadnieniami barwy. Dwa są
pujemy z pewną nieufnością (reminiscen
Autoportret
dem przemilczeniu, jest istotnie nieroz- skie; — gdzie rozrośnięty „griaduszczij
ogniska, w których się ześrodkowuje —
cje dwójek z historji?); przypomina się
wiązalnem zagadnieniem teatralnem dla l'affl“ mieszczaństwa dźwiga ku swemu
przygoda w puszczy libijskiej młodego
przynaimntej jeśli chodzi o młode poko
sił: dzisiejszego pokolenia, — poco było się oficjalnie uświęconemu barbarzyństwu nie
wa: jakichś nowych i nieoczekiwanych lenie: jedno — to pracownia Tadeusza
Ramsesa, tak realistycznie opisana przez
o1nie kusić? Snobizm teatru u nas na za dobitków zubożałej inteligencji. Niema
Prusa, i robi się duszno. Książkę Goetla
chodnią miarę, chcący realizować na gwałt, bodaj drugiego kraju, gdzieby w takiej stron jego talentu, pokazuje to co dobrze Pruszkowskiego w warszawskiej Szkole
otwiera się ostrożnie, rzuca się okiem tu i
bez przygotowania, bez koncepcji ogólnej, pogardzie miano intelekt. W Polsce przed wszyscy znamy, te dziwne, kapryśne wa Sztuk Pięknych, drugie — to pracownia
owdzie, aż oko utknie na opisie przyjęcia
a zwłaszcza bez idei, której przecież nie Europą stawia się mur chiński: widać, Za hania między maestrją a poprostu pusz
ANTONI M ILLER
Wojciecha Weissa w Akademji Sztuk
u króla Fuaćta. Bon! Przy ogromnej re
zdobywa się ze środy na czwartek (nawet chód' nawet zbyt już jest rewolucyjny; lu czaniem czy też poniechaniem pewnych,
dukcji monarchów w Europie miło jest
Pięknych w Krakowie,
bulwarowy teatr paryski ma swój przecięt dzie nowi, ludzie ulicy, ludzie mocni, lu
przeczytać coś o królu egipskim Przy bu
ny styl oparty na bezideowości: jest to dzie dnia, ludzie jutra, ujrzećby chcieli
Adam Malicki ( Salon Garlińskiego),
fecie, dobrze zastawionym, stwierdzamy świeckiego) ai czystością stanu kap łanr przynajmniej wyrazem czegoś ogólniejsze niefkłszowaną prawdę współczesności i
który wystawia -u nas po raz pierwszy,
z zadowoleniem, że Goetel, choć pojechał sk ego; niepodległość, walka z Moskalem go) — przypomina ubogiego krewnego, nagą prawdę przeszłości, dysząc ciężko*
wychodzi z tej drugiej szkoły. Stygmat
z geografami na kongres naukowy, nie za drogą sabotażu, uświadamianie sobie za* który pragnąłby popisać się jedynym po ze świecącemi oczami łykają słowa pio
raził się bakałarstwem uczonych panów, dań. Sprzyja wyrazistości konfliktów tło. zostałym sygnetem rodowym, i to w tom runującej — nawet tu •— poezji, słowa
Weissa widoczny na nim jeszcze dość w y
ale pisze o Egipcie tak swobodnie i weso Budzący się na Litwie pozytyw zm, dale bakowej oprawie; tak my wobec Europy. wielkiego, brutalnego, nieubłaganego poe
raźnie, zarówno w swych dodatnich jak
ło, jakby w nim nigdy żadnych mumij nie ka obrazoburcza Warszawa, echa i od Widowisko, które mogłoby być rytuałem ty. A le cóż dziś oni... Dzisiaj przesyła się
ujemnych cechach. Zarówno w pewnej
było, ani piramid, ani sfinksów, ani żadnej głosy kulturalne, niechęć wobec najeźdźcy; tragicznym, obrządkiem, a razem drama przedewszystkiem pieniężne zapomogi, aby
miękkości, jedwabistości, połyskliwości
Najciekawsze bodaj w całej powieści tem uniwersalistycznynr, które powinno nie powiedziano o nas, że ,,w grzebaniu
innej rzeczy, która jego jest. Szkoda obarwy jak w pewnej jej płytkości, „koczywiście wielka, że z Goetlem- nie poje są ustępy malujące wewnętrzne życie być historycznie umiej seowioną w genj al- nie jesteśmy wielcy". Publiczność wdzięcz
chał na kongres i nie poszedł do bufetu u seminarjum' duchownego, Doszuk waćby nej jednostce tragedją zbiorowości (i to na będzie naw?t za karykaturę: kto nie
lorkowatości". Do tych wpływów weissowFuada Stanisław Ignacy Witkiewicz, aby się można, i to nie bez powodzenia, po typowo polską, zawsze się powtarzają ma możności porównania, myśli, że żyje
skich dołączają się zresztą jeszcze inne,
zegzotyzowae przekąski i zakąski egipskie, krewieństw z „Czerwonem i czarnem” cą: gdzie człowiek ma ogniskować i za w raju; a w nagrodę pp. Lorentowiczów
bardziej przerafinowane: widać wyraźnie
takie europejskie-arcyeuropetelie! Jakże Stendhała. A le to tylko, w poszczegól stępować ogół) i jej samej, która łamie iuż czekają ciepłe synekurki. Z dołu ta
Utrilla, od czasu do czasu Vlamincka lub
nych
partjach.
Naogół
jest
p.
M
iler
bar
bardzo, byłyby tam na miejscu Witkiewisię w tej przymusowej kondensacji, — muje się ruch, hamuje się napór, staje się
Mangina. W tem wszystkiem przebija sią
czowe pasztety z wątróbek gandyjskich dziej zrównoważony, W jego ujęć u tkwi gdzie chodzi już nietylko o ostatnie za wpoprzek kulturze, która wschodzi; u
jednak indywidualność Malickiego, którą
trywultów albo coś z okrągłych kronplaj- coś z przebaczenia; jak gdyby ukryłem gadnienie indywidualnego bytu, ale o pro góry panuje indyferentyzm i niekompe
tów damasceńskich! Trudno! Nie każdy założeniem było, że człowiek mimo wszy blemat nigdy niedość aktualny etyki wal tencja.
cechuje niewątpliwe i przyrodzone poczu
Egipt może mieć takiego, sybarytystyczne- stko jest słaby, i to nie w wyższych re ki zbiorowej, — widowisko to stało się
cie barwy. Niekiedy uda mu się wydobyć
gionach,
ale właśnie codzteń. Dlatego farsą.
Stefan Napierski.
go kuchmistrza, jak Witkacy,
jakiś ton mocny i doskonale głęboki, ja 
A potem śpiewa śliczna Um. Opuszczo* autor z taką namiętność ą propaguje
kieś zestawienie ożywcze i nowe, które z
kult
woli.
Nawet
słabość
niech
stanie
się
na, zdradzona, zrozpaczona, a więc śpie
narożnika ulicy lub ściany domu czyni
wająca. A le ten śpiew inspiruje pióro Goe jej żerem.
nieoczekiwane i frapujące zjawisko. Szko
Należy z całem uznaniem podnieść
tla do złośliwych uwag i staje się pośre
T A D E U S Z PR U SZK O W SK I::
da, że nie liczy się niekiedy z przyrodzo
dnio pożyteczny. Kwestja zaufania między odwagę p. Millera. Nie każdy bowiem z
Clown
nym ciężarem barwy. Może przeszkadza
autorem a czytelnikiem jest vałatwiona z polsk ch pisarzy ośmieliłby się podjąć Teatr Polski: „A by żyć!...“ , komedja w dyr. Szyfman. Sezonik Teatru Polskiego
korzyścią obopólną, ii śmiało przechodzi tak ryzykowny temat jak przygotowanie 3 aktach Kazimierza Wroczyńskiego; re- przedstawia się, jak dotąd, nieco ponu
mu tutaj pewna przedmiotowość wynie
się do rozdziału następnego, p. t. „Mem- się młodzieży do przyszłej służby ka
ro. Wystawienie paru brecht i wznowienie spraw. Pruszkowski jest jednym z nie siona z krakowskiej szkoły. W każdym
żyserja Karola Borowskiego.
płańskiej.
Tem
ryzykowni
ejszy,
że
cho
fis". A potem idziie się jak w dym w
paru starych farsideł — to prawdziwa wielu u nas malarzy z krwi i kości, któ razie źle wygląda konstrukcja obrazu, je
tysiąc i jedną noc, notując sobie dla pry dzi tu o młodzież, nie zaś o księży, mło
Jeżeli p. Wroczyński pisze swoje sztu konkurencja z Teatrem Narodowym. Nie rego stosunek do świata jest zmysłowo śli jego podstawę tworzą tony lekkie, nie
watnej wiadomości, że w Egipcie tak ja dzież, która z natury rzeczy skłonna jest ki tyłka poło, „aby żyć", przyznać trzeba, chcę być ani na chwilę Witosem, ale mam
wzrokowy, który w końcach palców ma wytrzymujące ciśnienia ciężaru warstw
koś było już zawsze, że przy wielkich i do oporu. Słowem — temat n epedago- że cel swój osiągnął. Żyje. A le czy ta smutne przeczucia, że w naszych teatrach
jeszcze większych pokusach Józefy, i Fer- giezny u nas z wielu względów. A le kie życie można nazwać życiem? Czy pi „będzie gorzej“. 0 ile oczywiście może wyczucie farby i pendzla. Właściwym je- barwnych leżących ponad niemi. Ponaddynandy wychodzą ręką obronną w opo myślę, że duchowieństwo polskie nie sanie notorycznie złych, płaskich, nudnych, być wogóle
„
_gorzej. Zważywszy jednak, iż
wieściach pisanych przez siebie i przez in wystąpi przeciw P* Millerowi, bo mimo rzemieślniczych farsideł może wystarczyć głupota ludzka jest niezgłębiona, wszelkie
nych, co czytelnikowi powinno bezwzglę wszystko staje on w obronśe nietylko w życiu człowiekowi ambitn-mu, inteligen- przeczucia są dopuszczalne
dnie wystarczyć. Opisy oazis Khargi, Lu kościoła, ale i kapłana.
Wykonanie sztuki Wroczyńskiego sta
tnemu, twórczemu? A jednak p. W roczyń
Autor zachowuje um;ar. Wszystko skiemu to wystarcza. Dziwna zagadka. ło, jak się to mówi, na poziomie. Oczywi
ksoru, Doliny Królów, siedmiu plag egip
skich i t. d. aż po Assuan czyta się lekko, rozgrywa się w półtonach, a myślę, że Gdyby p. Wroczyński był nieinteligentny, ście na poziomie zamierzeń autora. Celem
z pogodą w sercu, a potem zawraca się,, z winy stylu, który określiłaby nazwa: wyzuty z ambicji i talentu, wszystko by p. Wroczyńskiego było kazać lichotę mo
aby przeczytać wstęp i pierwsza rozdziały. elokwentny.
Dużo ciekawych uwag za łoby zrozumiałe. No dobrze, spyta czytel ralną, brak dowcipu i smaku swych
Książka jest interesująca, bo na szczę traca się, niedokształca, w rozlewnych, nik, ale któż mówi, że p. Wroczyński jest współobywateli.
ście Egipt jest tylko jednym * ł retekstew chciałoby s ę powiedzieć — zalewnych, twórczy, ambitny, inteligentny ?1Kto mó
Aktorzy współdziałali zakomicie. M o
do jej napisania, a spostrzeżenia i uwagi okresach. Nawet nie przesadzonych, ale wi? Nie wiem. Ja tego nie powiedziałem. szyński tak wczuł się w tendencje autora,
autora wybiegają daleko poza ciasna i w ą jakoś rozwlekłych, zupełnie niewspółSztuka „A by żyć!" jest skomponowana że nawet mówił niewyraźnie, dzięki czemu
ską dolinę Nilu. Poglądowość tekstu lite czesnych, a przypominających wczesne
na motywach paru znanych komediopisa utwór Wroczyńskiego był chwilami zno
rackiego podnosi mnóstwo ładnych, du lata Młodej Polski. Tok ten, łagodny, rzy zagranicznych i ma być pono odpo śniejszy do słuchania. Dobry był p. Sam
żych i mniejszych fotografij, « r yginalnych. szeroki, odpowiada akcji również spo
wiedzią na ankietę „Wiadomości Literac borski. Ładnie wyglądała p. Romanówna,
Goetel pokazuje czytelnikowi Egipt sta k o jn e płynącej przez dobre dwie trzecie
kich". Jest tam kawałek z Jewreinowa, poprawnie zagrali pp. Fritsche, Daczyńrożytny i dzisiejszy, snobistyczny, uważa książki. Dopiero przy końcu, gdy M iller
troszkę z „Potęgi reklamy". A le decydu ski i p. Modrzewska.
jący się za część Europy, T e-i samookre- opisuje wypadki w Krożach, — rozbest jący wpływ wywarła na autora twórczość
Okropna była publiczność. Gorsza
śleniem Egipt zdradza się, iż Europy dzi wienie Moskali, tworzących ekspedycję rodzima. Myślę tu o „Kurjerze Czerwo poprostu od Wroczyńskiego. Śmiano się z
siejszej nie zna i me wie, jak d; lece zbli karną, gwałty i zabójstwa, — zdart e je nym". Jak zwykle w utworach członków dowcipów, które powtórzone w druku wyżyła się do Ałryki środkowe) swojemi an go staje się zwarte i jędrne.
Związku Autorów Dramatycznych, ulubio wołaćby musiały dreszcz grozy, grypę i
tagonizmami narodowemu, polityką w e
Alumn Szyller zrzuca sutannę. Idzie nym tematem jest szantaż. Jest to nawet przewlekłe torsje. Żarty na temat niety
wnętrzną i Zewnętrz.n£b upodobaniami, w życie. Nie zapominajmy jednak, że podobno rekord w tym kierunku. Ostatni kalności posła-aferzysty znaleźć można
jazz-bandami, tańcami, strojami, absty był to r. 1896. Co będz:e z Alfredem, co wyczyn Perzyńskiego sięgał trzech szan już tylko w starym numerze „Muchy", za
nencjami od potrzeb kulturalnych, ciemno stanie się z jego ex - kolegami, księżmi tażów na akt. Wroczyński pobił go na gubionym gdzieś w podrzędnej razurze na
ściami egipskiemi ^
i t. cl.
przynależność
,
, Polakami i Litwinami, już to idącymi łeb i szyję. Osiągnął bowiem piętnaście ulicy Leszno. Dowcipy nie do pomyślenia
Egiptu do Europy można się zgodzić tylko ręka w rękę, już to walczącymi ze sobą? szantażów na minutę. Gdyby Waldema- w „Perskiern Oku" czy „Czerwonym A pod jednym względem, a mianowicie pod Pan M iller daje swej powieści motto z ras chciał oczernić Polskę przed Ligą sie", wycirusy z rynsztoka, — śmieszyły
względem upodobnienia się Europy do A - j Syrokomli: „Łan zasiewaj, krwią pole- Narodów i powołał się na charakterystykę jednak część publiczności. Nie wiem, czy
fryki. Nawet dobry E u ro p ę '"'^ Valery j waj, a pszenica będzie". Żyjmy nieustan- Polaków w ujęciu pp. Wroczyńskiego, P e  oklaski i śmiech były szczere, czy też
A D A M
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mówi o kryzysie ducha europejskiego i nym wysiłkiem, a stanie się zyc
życ e. Dziw- rzyńskiego czy Grzymały-Siedleckiego, związane z pewnemi obietnicami finansoCyrk wędrowny
rozkładzie kultury europejskiej- Egipcie- n’ e się to składa, że powieść ta, aktu stracilibyśmy Wilno. Cóż za ponury świat wemi dyrekcji, lecz jako pesymista gotów
jem y!
alna w każdym wierszu, poświęcona jest przedstawia nam p. Wroczyński! Bohate iestem uwierzyć, że biła brawo nietylko
Paweł Hulka-Laskowski latom dziew ęćdziesiątym ubiegłego stu rowie — to wszystko stuprocentowe świ klaka czy rodzina autora, — ale i publicz go tematem są symfonje białe-szaro-czar- I to, mimo wpływów francuskich, zbyt jelecia. Warto, by zapoznali się z nią nie. Jedyny porządny człowiek — to war ność, głupia publiczność warszawska, któ ne. Ta czerń, która dla każdego ma- ! dnostajna faktura, zbyt mało efektów wyszczególnie ludzie interesujący się sto iat i niedołęga. Pan Wroczyński zapomniał ra trawi najgorszą padlinę, publiczność,
Jarza jest jednem z najcięższych zagad- j dobytych przez zróżnicowane nakładanie
D o n u m e r u n in ie js z e g o d o łą c z a m y sunkami polsko - 1 tewskiemi i którym widać, że już minęły w Polsce czasy afer która narówni z dyrektorami i autorami
nień,
która zawsze grozi, że stanie się farb. Ogółem biorąc, sukces, który miała
leży na sercu zagadnienie regjonalizmu. giełdowych i pisania sztuk obliczonych na naszych teatrów winna jest upadku pol
d la p r e n u m e r a t o r ó w nr. 14
martwą pustką, czarnem „nic", którą im-1 wystawa, w zasadzie zasłużony.
skiej sztuki scenicznej.
inflację.
Stefanja Zahorska.
Antoni Słonimski. presjoniści zastępowali niebieską i fioleHenryk Drzewiecki.
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Przypominamy, że czas odnowić prenumeratę na Kw. 11928 r. (wraz z miesięcznikiem
„Pologne Litteraire“ zł. 9 - w Kraju, doi. 2 - zagranicą). Administracja: Warszawa,
Boduena 1, tel. 223-04 (można zamawiać telefonicznie). Konto w P.K.O. 8.515.
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Tydzień bibliograficzny

— Kazimierz Smogorzewski ogłasza w rejestruje całkowitą produkcją wydawniczą następujących firm : „A lfa", H. Altenżadnei ujmy dla największych arcykapła S Z A R A „ T Ę C Z A "
„ L ‘Europe Centrale" z dn. 26 listopada berg, M. A rct, „Bibljoteka Polska'", Ludwik Chomiński, Gebethner i W olfft F. Hoenów tajemnego misterjum polskiego po
Leon Pomirowski („O nową literatu wiedzieć, iż pierwszy to raz od czasów bo
W Poznaniu zaczął wychodzić tygodnik b. r. artykuł „La vćrite sur la campagne
sick, W. Jakowicki, Krakowska Spółka Wydawnicza, Książnica . Atlas, Jakób
rę", „ P o l s k a Z b r ó j n a ", nr. 332) za daj czy nie samego Wacława Potockiego p. n-. „ T ę c z a " . „Tęcza" ta jest dość, jak polono - sovićtique de 1920".
„
stanawia się nad przeobrażeniami litera usłyszeliśmy w literaturze polskiej głos dotąd, szara i bezbarwna, a nazwę pisma
— „La V ie“ z dn. 15 listopada b. r. Mortkowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Bernard Połoniecki, „Renaiasantury w Polsce niepodległej. Przeobrażania wolności. To znaczy, że ujrzeliśmy czło usprawiedliwiają tylko ohydnie koloro umieszcza korespondencję B. G. z Wilna
ce", „ R ó f , Trzaska, Evert i Michalski, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy
te idą niewątpliwie w kierunku wyzwole wieka i jego sprawy tak postawione, jak we okładki, brzydkie i ordynarne, wzoro p. t. „Un malheur international. Les inhuH
IS T O R J A L IT E R A T U R Y , K R Y T Y K A
nia się od wszelkich utylitarystycznych
P E D A G O G IK A
by człowiek ten nie był ułomny wszystkie- wane na najgorszej tandecie niemieckiej, manites du differend entre Polonais et
nakazów, w kierunku postawienia na mi ułomnościami niewoli".
ESTETYCZNA
z „Die W oche" na czele. Dobry papier Lithauniens".
Bogdan Suchodolski. Reforma szkolni
pierwszym planie względów wyłącznie ar
— „V ie Catholiąue" z dn. 1 paździer
W itold Noskowski
(„K u r j e r
P o  i dobre ilustracje tylko częściowo pozwa
Konstanty Wojciechowski. Przewrót w ctwa średniego w Niemczech. Lwów, Ksią
tystycznych. Stąd coraz mocniejsze akcen z n a ń s k i " , nr. 538): „M iejsce przypada lają zapomnieć o banalnym i chaotycznym nika b. r. umieszcza artykuł Jacąues a Pa
umysłowości i literaturze polskiej po roku żnica-Atlas, 1927; str. 120. Zł. 4 80. —
towanie sprawy rzemiosła literackiego.
jące mu w dziejach naszej umysłowości, układzie treści poszczególnych numerów, cy o podróży Mgr. Baudrillarta do P o l 1863. Miłość w poezji polskiej. Ballady i Książka składa się z następujących roz
J. Krasicka. („Literatura regjonalna", miejsce wielkie i dobrze zasłużone, za 0 nieciekawej a chwilami złej stronie gra ski.
romanse. Współzawodnik Sienkiewicza. Z działów: „Źródła przebudowy". „Ogólna
tygodnik „ P r a w d a", nr. 47) gorąco bro jął.. Przybyszewski na innym i szerszym ficznej, o irytujących szczegółach, jak np.
— W r. 1928 ukaże się w nakładzie F,
ni ideałów regjonalizmu polskiego, gdyż terenie, niż ten, jaki zakreśliła sobie jego ozdobniki w nagłówku działu „Powieść i A. Perthesa „Neuere Geschichte Polens" rękopisów pośmiertnych wydali: dr. J u l charakterystyka reformy ‘ , „Zmiany ustro
iusz Balicki — dr. Zygmunt Szweykow ju szkolnego", „Rozszei zenie i pogłębienie
„nie monotonna jednolitość, ale barwna, twórczość osobista, literacka. Miejscem nowela". Z ogłoszonych dotychczas utwo przez Ottona Forst - Battaglię.
ski — dr. Juljusz Zaleski. Lwów, Książni- materjału nauczania", „Właściwości dy
żywa rozmaitość stanowi bogactwo kul
rów
(w
nr.
nr.
1—
4)
na
pierwsze
miejsce
— „La V ie " z dn. 1 grudnia b. r. przy ca-Atlas, 1928; str. 8nl. i 294 i 2nl. Zł. daktyczne: zasada koncentracji", „K ry ty 
tem jest cała kultura artystyczna Polski
tury “ .
wybijają
się
żywo
i
interesująco
pisane
nosi wzmiankę o książce Handelsmana 11.40. —- „Współzawodnik Sienkiewicza" ka konserwatystów", „Krytyka postępow
wczorajszej, a w następstwie współcze
Józef Czapski („Forma jako wcielenie snej".
wrażenia Fedynanda Goetla z jego ostat „Les idees franęaises et la mentalitć polijest przedrukiem, pozostałe rzeczy — to ców", „Uwagi i wnioski", „Wiadomości
myśli", tygodnik „ G ł o s P r a w d y", nr.
Leon Pomirowski („E p o k a, nr. 326): niej podróży („W yspa na chmurnej P ó ł tiąue en Pologne (1795 — 1846)".
skrypty wykładów uniwersyteckich W o j bibljograficzne".
215) występuje przeciw rozposzechnionenocy"),
fragment
powieściowy
Emila
Z
e

—
G.
M.
umieszcza
w
„LE
urope
Cen
mu obecnie w prozie polskiej brakowi pro „...Przybyszewski dokonywa zasadniczego gadłowicz „Sielanka" (dalszy ciąg „Ż y  trale" z dn. 3 grudnia b. r, recenzję z ciechowskiego, uzupełnione przez wydaw
M IS C E L L A N E A
stoty, sztuczności, fałszywemu barokowi, przewrotu w tradycji naturalistycznego wota M ikołaja Srebrempisanego"). Poza- książki Smogorzewskiego „La Pologne re- ców,
estetyzowaniu i frazeologji, za wzór do czy poetycznie-sentymentalnego budowa tem dużo nudnych i niepotrzebnych arty staurće". Recenzję ilustruje reprodukcja
Bibljoteka Humoru T-wa Wydawnicze
POW IEŚĆ, N O W E L A
brej, jasnej, dokładnej formy literackiej nia psychiki. Wznieca szalony rozruch w kułów. Kronika literacka jednostronna, portretu Smogorzewskiego przez M ysł
go, Redaktor Juljan Tuwim. Ser ja druga.
komunałach
teorji
i
praktyki
artystyczne
stawiając świetnie pisane książki BronoA. J. Gliński. Bajarz polski. Baśnie, Warszawa, J. Mortkowicz, 1927. — Nr. 8.
owskiego.
go poznania, budzi stojące wody inwencji przypadkowa i uboga.
wicza i Mackiewicza.
— K. C. omawia w „La V ie “ z dn. 15 powieści i gawędy ludowe. Warszawa — Literatura w negliżu. Str. 4nl. i 59 i 5nl.
literackiej,
podkłada
się
dynamitem
demoBoy-Żeleński („Nekrolog rymu", „K u rE R E N B U R G W W A R S Z A W IE
listopada b. r. książkę Strowskiej „Legen- Wilno, „R ó j" i Księgarnia Stów. Naucz. Zł. 1. — Nr, 9. A propos. 200 pereł hu
j e r P o r a n n y ‘‘, nr. 336) snuje wspo nizmu pod tchórzliwą cnotliwość wszel
Polskiego, 1928; str. 4nl. i 441 i 3nl. i tabl. moru. Str. 4nl. i 62 i 2i..l. Zł. 1. — Tomik
des polonaises".
mnienia o swoim stosunku do rymów i kich odmian drobnomieszczaństwa, prze
Erenburga w Warszawie interviewują
8. Zł. 12 50 (kart). — Nowe wydanie ósmy zawiera szereg anegdot literackich,
—
W
nakładzie
leningradzkiej
„M
yśli"
kreśli dzieje nieskończonego słownika ry  kracza wpływem swego reformatorstwa trzy pisma; „ E p o k a " (H . L. w nr. 232),
ukazał się przekład „Chantas" Żeromskie pięknej książki, równie cennej dla doro dziewiąty — antologję dowcipu współcze
szranki
sztuki,
sięga
w
życie
społeczne
mów, którego układaniem się zabawiał.
„ N a s z P r z e g l ą d " (nr. 331) i „C h w i- go pióra Tropowskiegó.
słych iak dla młodzieży.
snego.
Bruno Winawer („Opowieść o fałszy poza teatr i poza książkę".
1a“ (H enryk A d ler w nr. 3129). Z wywiaJarosław Iwaszkiewicz. Jeździec bez
Zwierzęta w filmie. Opowieści. Napisał
—
W
„L
Europę
Centrale"
z
dn.
26
li
Adam Grzymała-Siedlecki („K u r j e r du „Epoki" dowiadujemy się, że Eren
wym proroku", „ G ł o s P r a w d y", nr.
stopada b. r. znajdujemy artykuł M. Szyj- głowy Opowieść romantyczna podług ka Józef Delmont, łowca- zwierząt, reżyser
333) wykpiwa niedorzeczne zainteresowa W a r s z a w s k i", nr. 337): „Przybyszew burg napisał nową powieść, której boha
pitana
Mayne
Reid.
Rys.
i
okładkę
wyko
filmowy. Rysunki wykonał Antoni Gawiń
kowskiego o Przybyszewskim.
nia i metody badań pewnych historyków ski, gdziekolwiek był, gdziekolwiek świa terem jest żydowski czeladnik krawiec
— Andre Levinson ogłasza w „Comoe- nał A lfred Żmuda. Warszawa, M. Arct. ski. Warszawa, M. Arct, 1928; str. 144.
literatury, którzy zajmują się takiemi rze tami wędrował, — zawsze we snach był na ki z Homla, w iele podróżujący po świecie
dia" z dn. 27 listopada b. r. artykuł o 1928; str. 151 i 5nl. Zł 4. — (pł.) — A u  Zł. 4. — (pł.) — Autor opowiada o spo
czami, jak statystyka wzmianek o poszcze swoich, ojcowych, macierzystych Kuja i umierający w końcu w Palestynie. O ro
Przybyszewskim p. t. „Un prince de la tor uczynił bohatera swej trawestacji P o  sobach filmowania zwierząt.
wach,
koło
Inowrocławia.
Talent
jego
rósł
gólnych roślinach i zwierzętach w utwo
syjskich pisarzach emigracyjnych Eren Boheme” .
lakiem i usiłował stopić w harmonijną
rach poetyckicn, Z tego powodu Winawer jeszcze wyżej, gdy o tej ziemi pisał".
burg nie chce nic nie mówić i oświadcza
całość „mayne reidowską fantastykę, ro K S IĄ Ż K I D L A M Ł O D Z IE Ż Y
—
„Centralnaja
Jewropa"
z
dn.
1
grud
Stanisław
Sierosławski
(„K u r j e r dość enigmatycznie, że „literatura rosyj
pisze: „Od dłuższego już czasu grasuje ja
nia b. r.-przedrukowuje z „Lidovych No- mantyczną stroświecczyznę i dawną Ukaś banda pseudo-naukowych złoczyńców P o l s k i " , nr. 325): „Jeżeli porównamy ska... znajdujemy się tam, gdzie naród
Stefan Barszczewski. Przygody kapi
vin" artykuł profesora uniwersytetu w krainę ‘.
w kraju. Deprawują młodzież, każą ma poziom pisania w zakresie średniej twór rosyjski i rosyjska mowa". „Naszemu
Henryk Łubieński. Zwycięzca Powieść. tana St. Claira. Powieść. Z 10 ilustracjami
Brnie,
Arne
Novaka,
o
Przybyszewskim.
łoletnim po szkołach układać plany sy czości — wielkich twórców o swoistym Przeglądowi" Erenburg zakomunikował,
— J. O. N. umieszcza w „ L ‘£urope Warszawa, Gebethner i W olff, 1927; str i barwną okładką Kamila Mackiewicza.
tuacyjne, gmerać po księgach czcigodnych, stvlu nie można, oczywiście, brać w ra że sprawa żydowska interesuje go tylko
Warszawa, Gebethner i W olff, 1927; str.
Centrale" z dn. 3 grudnia b r. notatkę o 238 i 2nl. Zł. 5.50. — Powieść lotnicza.
chubę
—
ujrzymy
ogromną
różnicę
w
osporządzać wykresy: przebieg uczuć Gu
z punktu widzenia kulturalnego, a „Chwi stosunku Przybyszewskiego do literatury
J u rij Słjoskin. Olga Org. Romans nie 166 i 2nl. i tabl. 10. Zł. 5.50 (kart.) —
kresie
przed
i
po
wystąpieniu
Przybyszew
stawa w „Dziadach"J Hola! panowie! Mo
li" — że na napisanie powieści, po zebra czeskiej. Notatka kończy się ustępem na zwykłej miłości. Przekład M a rji Kreczow- Przygody lotnika francuskiego w locie dożecie dzieciom obrzydzać poezję, ale wa skiego na arenie polskiej literatury".
niu materjałów, potrzebuje od jednego do stępującym: „Literatura czeska traci w skiej. Stanisławów, „Renaissance", (1927); koło świata.
• Mieczysław Tret er („ W a r s z a w i a n - dwóch miesięcy.
ra wam od wykresu! Język matematyczny,
Bibljoteka „Iskier". Lwów, Książnica
Przybyszewskim oświeconego zwolennika, str. 224. Zł. 7. — Studjum psychologiczne
grafikę geometryczną stworzono nie poto, k a", nr. 323): „B ył promotorem sztuki
Atlas, 1928. — Nr. 14 — 15. Zot.u Urba
Gwałtownie atakują twórczość Eren I oddanego propagatora, a cafy naród przy- 0 studentce rosyjskiej.
żebyście niemi pokrywali wasze brednie Młodej Polski, twórcą jej estetyki, gorą burga Cz. J. w nr. 277 „ S ł ó w a" („Ruch
Stefan Żeromski. Elegie i inne pisma nowska. Róża bez kolców. Opuwiaadnie
cym rzecznikiem, namiętnym i przekony wydawniczy") i A d olf Nowaczyński w n-. |jaciela, któremu nieraz zdarzało bronie Przygotował do druku Wacław Borowy. z niedawnej przeszłości osnute na tle przy
i waszą pustkę duchową".
się sprawy czeskiej przeciw jego własnym
wającym
obrońcą
jej
podstawowych
za
Szereg charakterystycznych przykła
333 „G a z e t y P o r a n n e j W a r s z a w  rodakom".
Warszawa, J. Mortkowicz, 1928; str. V III rody tatrzańskiej. Z licznemi rycinami w
dów z tej dziedziny daje Janina Strzele sad. B ył tej sztuki natchnionym metafi s k i e j " („Epoka Erenburgów"), przyczćm
1 425 i 3nl. i tabl. 7. Zł. 12. — Książka tekście. Tom I — II. Wydanie drugie. Str.
—
W
„Parlement
et
Opinion"
z
dn.
24
cka: w nr. 303 „ K u r j e r a P o r a n n e  zykiem".
obaj cytują tragmenty z artykułu Anatola października b. r. ukazało się obszerne o- obejmuje szereg utworów nie objętych do 8nl. i 268 i 4nl. (I), 4nl. i 282 i 2nl. (II).
J ózef W ittlin („ K u r j e r P o l s k i“ , Sterna, umieszczonego w nr. 167 „W ia 
g o " („K rzyw a miłości Zosi do pana T a
mówienie książki Ossendowskiego „Le tychczas wydaniami książkowemi, częścio Zł. 12.80 i 15.60 (opr.) — Obraz Tatr z
deusza ). Ilustrują one przeraźliwą głu nr. 329): „W pewnym stopniu był P rzy domości".
wo wcale nie drukowanych. Znalazły się ostatnich lat ubiegłego stulecia. — Nr. 16.
Maroc enflammć" pióra P.
potę i szkodnictwo pewnej kdtegorji nau byszewski jakby dopełnieniem Wyspiań
W tym ataku sekundują im ostre i
— B. umieszcza w „Centralnoj Jewro- tu następujące opowiadania: „W ilga", Henri A llorge. W alka światów. Przekład
skiego,
i
to
nietylko
w
znaczeniu
formalczycieli literatury w szkołach średnich.
złośliwe pióra publicystów, krytyków i pie" z dn. 1 grudnia b. r. wzmiankę o li „W ybieg instynktu" „Ewakuacja Krako Włodzimierza Topolińskiego. Okładkę i
Oto tematy (autentyczne) zadawanych wy- nem. Ci dwaj przyjaciele jak gdyby roz leljetonistów rosyjskiego pisma warszaw stopadowym zeszycie „Przeglądu W spół wa", „Z dziennika", „Elegia", „Ach gdy- ilustracje w tekście rysował Stefan N o rpracowań: „Jaka powinna być żona w e myślnie podzielili się rolami jakie spełnić skiego „ Z a
/m kiedy dożył tej pociechy..."; wspo blin. Str. 4nl. i 166 i 2nl. Zł. 4.60 i 6.—S w o b o d u“ . W nr. 274 czesnego” .
dług „Szkoły żon" M oljera", „W którem mieli w dziejach odnowienia polskiej sce- („Przyjaciel -M oskal") D. F. ironicznie
mnienia o wspoiczeonyun (m. m. o Miciń- (o p r ) — Powieść fantastyczna na tle walk
—
„Lidove
Noviny“
z
dn.
29
listopada
miejscu jest moment największego napię ny".
skim, Bukowskim, Abramowiczu, Jakimo Marsjan z mieszkańcami ziemi. — Nr. 17.
winszuje Polakom „nowego, świeżo wypie
Nietaktowne jest wspomnienie o P rzy czonego „przyjaciela-M oskala", w ypjw ia- b. r. zamieszczają obszerną recenzję z wiczu) ; artykuły literackie (m. in. o orga K. A. Czyżowski. Jim Żeglarz. Powieść.
cia miłości Basi do pana W ołodyjow skie
książki
W
ładysława
Mergela
„Tajniki
go?", „K rzyw a miłości Zosi do Pana Ta byszewskim Andrzeja Marka („Jego pier dając przypuszczenie, że po w yjetdzie z
nizacji i programie Teatru Narodowego, o Z 21 ilustracjami. Okładkę rysował K.
szpiegostwa czeskiego".
deusza", „Różnice między barwami i cie wsza m iłość"), umieszczone nr. 328 „ N a  Polski osmaruje nasz kraj tak samo jak
Conradzie, o wpływie literackim Francji Sopoćko. Ilustracje w tekście rysował Zyg
—
„Ceskosłovenska
Republika"
z
dn.
niami w „Sonetach krymskich", „Uczucie s z e g o P r z e g l ą d u".
Majakowskij i Sejfulina. — W nr. 279 ten
na Polskę, o potrzebie akademji literatury munt Grabowski. Str. 4nl. i 175 i lnl. Zł.
„ P r z e g l ą d P o r a n n y " ogłasza w że D. F. („On przyjechał") wyraża zdzi 25 października b. r. streszcza artykuł polskiej, o Sienkiewiczu); odezwy w spra 4.60 i 6. — (opr.) — Tytuły poszczegól
osobiste jako motyw zemsty w „Ogniem
HuJki
Laskowskiego
o
Capku
Hodzie.
|
i mieczem" (czwarta klasa!) — Pani Strze nr. 260 p. t. „Ostatnie słowa ś. p. Stani wienie, ża młodzi pisarze warszawscy nie umieszczony w nr. 199 „Wiadomości Lite wach publicznych; varia; przedmowy do nych rozdziałów: „Oko cyklonu", „Zara
lecka dodaje słusznie: „Poco więc gromy sława Przybyszewskiego" list do kiero poznali się na istotnej wartości Erenburga,
książek (m. in. do Kurasia, Firlej-Bielań- żone dolary", „W ilczek i rekiny", „Bunt
rackich".
na jaskrawe i realistyczne obrazy w ki wnika działu literackiego „Przeglądu". który jest typowym pisarzem „międzyna
skiej, Conrada, W ielopolskiej); wreszcie na Ebonie", „Korsarz z Honolulu", „W y 
—
„Comoedia"
z
dn.
25
listopada
b.
r.
nach... jeżeli czternastoletnie dziewczynki Stefana Papee, pisany na kilka godzin rodowym", „bez języka, bez poważnego
umieszcza notatkę C. de K. „La produc- fragmenty i inskrypcje („Z albumu", „0 - spa na końcu świata", „Ojciec Piotr".
przed
śmiercią.
W
liście
tym
czytamy
m.
mają zalecone właśnie... wczytywanie się
Francis Hodgson Burnett. Tajemniczy
statnie notaty", „Fragment bruljonowy",
stosunku do słowa", zręcznym producen tion du film polonais".
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piołunem przyprawione — a kto wie? twierdzi, że na przyięciu w Polskim Klubie
wyjaśnienia tlenry Rousseila dotyczące łym pietyzmem wydanej książki dołączo czowa. Wydanie drugie. Z 8 ilustracjami
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przekład Juljana Ejsmonda. Warszawa, lnl. i tabl. 13. Zł. 6.50 (kart.) — Klasycz
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Zresztą inteligencja nasza ma bardzo ma dostał pozwolenia na wyjazd do Polski!
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łe zrozumienie sztuki..." W innym liście Zato „brenourg swobodnie jeździ po Eu
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Teoretycznie może słuszny, ale dość
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stronę, zbyt szybko pominięty po latach
Fideus. Bardzo słabe.
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Hara. Nie do druku.
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sze wspomnienia naszej młodości. Pod je cyjnego, zato wiele niepotrzebnego bala Hetman Lieberman, i gorąco zaleca prze
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rodów jeszcze w okresie przedwojennej Leonowi Pomirowskiemu. W nr. 332 znaj śli i że zaproponowana przezeń reforma skim w nr. nr. 23, 66, 159.
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