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ROK II

wio LOII najbardziej utalentowanych liryków jest popr08lU tragicz.ny. Przedsi~wlię·
cia o doniosłem 'tnaczeniu narodowem t mięO
F
d B
I
'
d' B I'
.
. I
. dzynarodowem walczą z najwy:tszcmi trud( Kilka uw. g • pogra nicz a II 'eratury I dz iennikarstwa, .
tto orat e attag ia Jest wpraw zle er lila narzucona Jest l tywiO ową. pasJą. no'ciami. Poetycki przeklad Dantego, doAku,rM przed rok;em Andre Chaumeix wy- ~aise") specjalny rozdzial poświęcono ddcn- publirystą i krytykiem polskim, od dłutue- i le wny!tkiemi lnamionami 0!obi8tego, konany przez Borchardta, miną.} nieBpoł.!rany zost.ll członkiem Akademji hancu- nikarstwu, dziennikarzom, jako twó rMm go czasu przebywając zagranicą, pisze po nie- głębokiego przetycia.
strzetony. Genjalnych publikacyj Wirtha
skiej na miejsce opróinione przez J. Cle· "nicnapisanych wielkich i trwałych dziel". miecku i francusku. Ostatnio wydał ksiątkę
1'en nowoczesny Babylon ukauny jest nikt nie kupuje. Swietne czasopismo "Die
menceau. Nowy akademik jeBt dlugoletnim W wielotomowej litera turze angielskiej kil- pod sensacyjnym tytułem: "Walka ze smo- tutaj ze w8zystkiemi swojemi jaskrawoA- Horen", mimo moralnego powodzenia., upa.współpracownikiem ,,.!ournal des Debats", ka rozdziałów poświęcono dziennikarstwu, kiem". Jest to dziesięć rozdziałów nnpisa- ciami. ChaoB ruchu ulicznego, poipiech nie- dlo. Wrdawoy nie chcą. drukować więcej
a na8tQpnie "t'igara". JeH to świetny pu· któ re pneciet by ł o w tak bliskimI a nawet nych z wielkim 10apa lem polemicznym I 'po- zdrowy, 1.yrie ujęte w formy maszynowej dziel pls:tny klasycznych. bo te nie Idą.
blicysta. Takich ma Francja więcej, 1.e ścisłym "l;wiązku z duchowem tyciem naro. święc onych zagadnieniom kryzysu niemiec- produkcji, zaciekły nacjonalizm i rozpasa.- Swietne biografje Stemera.. które dzięki
wSIHlmnijmy Andrego, TarJieu, Adriena uU. Wystarc"l;y przecie wspomnieć Ad.liso- kiego 1.rcia duchowego. KBiątka jest nie- na. międzynarodówka, kabotynizm twórców, szlacbetnej i prostej formie, powinny do.
lIebrarda, t:heradama, Rene Piuolla. Są to n(\, i Steela oraz ich ,,spectatora" i "Tat. wątpliWIe bard zo ciekawa, zawiera wiele pogoli we ,,"uystkiem, za najoslatecznejuą ~t.1.ć się do nae, rozestly się za'edwie
wybitni dziennikar-:t.e, znakomici publicyści, lera".
poglądów sluunych, stw8rza podstawę do sensacją. - to wszyetko razem wytwarza w (}"óch tysil~cach egzemplarzy. I tak da.
Zagadnienie stosunku d"l;iennikarBtwa du dyskusji o istotnie watnych sprawach dli· jakąś atmosferę straszliwą, go rączkową. lej, i tak dalej.
a przy tern (jwietni pi~a rze. Dziennikarstwo
wytworzyło swoisty rodzaj literacki. Ana· lileratury jest tywo omawiane we Fnt.acji. slejuego tycia umyslowego w ogólności. a I wiecznie uklaman". "Czy literatura mote
Równie niewesolo pncdstawia się w Niemtol ł'rance pisywał do dziennika krytyki Przed wojną rzecz wY81.yuzll niemiłosiernit! literackiego szc7ególn ie. Forst de Batuglia ldobyć nalpiny podZIW dla swoich prawdzi- czech konsumcja literatur obCYCh.
o ksiąikach, które ukazywały s:ę na pól· Marcel Schwob w swej ksi,tce o dzienni- ~najduje się pod bardzo silnym wpływem wych wartośc i , jeśli jest ona. zaleina od la·
Jeśli Francja, Włochy i Polska umiały
kach księgarskich, uzbierało 8i~ lego na k.'Hstwie_ Poddając piekącej satyrze styl neokatolicyzmu rrancuskiego (o ile to jest !;ki i kaprysów mody, tak, jak kolor pon- wliąó z twórcwści niemieckiej to, co je8t
cnery tomy J.,La Vie litt(!raire". Niedawno (hiennikarski, ilustrował swe zjadliwe wy- naprawdę 81.CZere, trudno roz st rzygnąć) czach albo kształt obuwia?" Życiem urny· w niej najbardziej wartościowego, to rynek
zmally Pauł tiouday, terując swe wyroki na c:eczki na przykładacb, laclerpniętych ze I z tego stanow:ska oSljdza całą. wBpółcze- sło wem i politycznem Berlina. rządzą salo· niemiecki zamyka się często przed najpięk.
szpaltach "Temps", trzymał berlo krytyki szpalt dzienników. Bezwą.tpienia mial elu- sną literaturę niemiecką· W tern wuyst- ny z Grunewald i Kurfilrstendamm, które niejnemi i najdonioślejszemi dziełami za.literackiej . A te pisane szybko 1: duia na sz ność, wszaUe satyra jego była skierowa.- kiem, co piue, niema ani metody ściśl e starają się nAŚladować podObne instytucje granicy. NajwiQkB7.em powodteniem cie8'lą
dzien notatki o kSiątkach w czem celują ua raczej na. gryzi piórków. Ale kaMa rzecz naukowej. ani nawet. subjektywnego po- towarzyskie Francji XVIll wieku. Jest tu się angielsko-amerykań.skie romanse kryPhilippe Gille czy Paul eboux, notatki, ma swoją. "szatenza.jtę", jak powiadają we glą du estetycwego, jest natomillBt namięt- takie same kokietowanie rewolucji, takle min:1.lne w stylu Wal1ace'a, francu ska porl których przebi ja nietylko talent, ale i 0- Lwowie. Prasa ma swe strony !le, mole ma. ny i gwałtowny ton, są cale serje ł1 rapiet- samo glaskanie i pieuetenie botka pne- nogr:\fja. 1. Dekobrą Da czeJe, utopijne pogromna. kułLura ... Któt, czytując dzienni- większość złych . ale ma i dobre. Otó1. tej nych ataków na p'sarty i kierunki !iterae- \\"folu. l'ylko, te ,,~ ira" berlinSkiej śmie- wieAci Wens'a, bolszewicka literatura proKi francuskielIlie zwrócił uwagi na. kroni· ractej dobrej stronie \lOhvięcon y jest te. kie. - Forst de Banaglia stoi na zbyt wy- tanki nie pOSiada nawet odrobiny owego pagandowa. i nihilistyczno romanse Ehrenkarzy paryskich, a. wśród nich błyszczą na.- szyt tywo przez Mont orta redagowa!lcgo sokim l)o7.iomie intelektu:l1nym, a1.eby mógł melancholijnego wdli~ku, t którym umiera- burgIl.. Dopiero w drugiej linji 8potykamy
zwiska Arsena IJoussaye'a., Scholla, Sar- francuskiego przeglądu "L61I Mar~es" , ma. posługiwać się tendencyjnością tbyt łatwą ło niegdyś rokoko. Salonowf bol8tewitm Galsworthy'ego. MauroiS, ROlnain Roi.
cey·a... albo na tak charakterystycz nych Ii- j:lcego ambicję Blerokich zainteresowali. I pospolitą· U8iluje tro'umieć odm'enne po- ber l iński jest tylko narkotykiem slownym, land'a, Duhamel'a, Sygfryd~ Undsedt, Knu.
teratów·dziennikan,y, jak Clement Vautel Zeszyt ten pod tytule m ,.Presse et Jittera- glądy i odmienne struktury duchowe, ale nastrojem prtejściowy m, który na. tycie ta namsuma i Sinclair Lewls'a. I trzeba je.
et Y Aragon, "echo-tleny" gazet codzien- ture" (Libralrie ValoiB, Paris) w 87.eregu ar. mimo lO popelnia nieraz blqdy nazbyt ja- swoich wy7.nawców me wywiera najmniej- ncze doda6, te wielu autorów nie zawdzię.
nycb. Bezwątpienia dziennikarstwo wytwo- tyku łów omawia sprawę stosunku dziennikar- skrawe i nie umie w wielu wypadkach do- S1. e łl"0 wpływu. Pomięd 1,y eleganckimi rewo- c~a powodzenia swoim warto~ciom artysty.
rzy/o swoisty rodzaj . literacki, co wiQC.ej, 8t""a do literatury. lici myśli, ile refleksyj wieść 8wo'ch wniosków. poslugując się for- IneJonistami a lud1.mi z ulicy rozwiera. się cznym. Bardzo często rozstrzygają najroz_
wpłynęło na sa mą twórczość beletrystycl- powstaje przy czytaniu p087.czególnycb arty- mą ogólnik?wą i. argumentami drugo rtedn~ lIrzepaść nie do przebycia. Robotnicy i bez· mait8ze względy uboczne. Romain Rolland
ną.. Pueciet tacy piurze, jak Abel Hermant kułów 1.eszytu "Les Mar&"es". Przed naszeml go z~aczema. NIe pomaga w .Ie~o rodzajU robotni nie chcą nic wiedzieć o litcraturte jest c1.~tany d?ięki swojemu germanofil.
Lucie Delarue-Mardrus i inni, wytwor1.yli oczyma przewijają się naJ świetniejsze Imiona. ~kazJach gwah?wne rO'pllunle młel ektua.- i literatach, którzy uwielbiają proletarjat stwu. łltmo to jednak jago najlepszej ksią
now)' ty p literacki, spowodowany praktycz- literatury francuskiej i stosunek Ich do pra- hsty. Gm~tw~nma zdań 8Ztuct~~ch, okre- i prolet.a.rjacki s posÓb myA!enia. Zadna bo- 1.ki w Niemczech nie zauwatono. Podobny
neml względami dziennika. Oczywiście, nie- sy, zwią~ek ich z dziennikarstwem. Mont. Sów n!,-dm!ernle ro?,budowany~h I Jak~y roz- wiem t .... órczość nie jest w stanie pnerzu· jost los Barbusse'a. Epopeją Reymonta zakatdy d1.iennlkan: czy publicysta jest lite- fort powiada. to dziennik coraz bardziej sta- myś~nle n·ez!ozum!alych. ~okletowaDle czy- eić mosty {Iomiędzy realnemi prteeiwno- interesowano się trochę wówczas, kiedy nie.
ratem. Prócz tego _ motna p,"y""ać pDO' ,'e Sl~ swoistym pisanym kinematografem, ".Inlka t.er~mo.logJą. pOI.bler.aną ze w8tyst- śclami, pomU"~dly bur~Wlzją sytą i tYJ·ąeą. mieckie wladze aku l,,,y,·ne l.alecil orce
ma.-m',·
'glo ,,',_ rom niemieckim lekturę .,Cbłopów'.
.
To Dra1h d zle d101ll 1. cy t a t aml IIIc7.aWS7.e szczę-- wygod".. a ,d,,·,,-I.m,·
zje, nowele C1.y powieŚCI, co nlek,edy zgoła a wie cy dzienniklIrze _ to wielcy fotogra.- k I.C.
...
.
maty Claudela, arcydziela powie~ci anglonie wpływa na utwory dziennIkarskie tego fowie wspó' c1Csności. Wywiad daje nieja. śhwle dobraneml - to wuystko ralem wy. Iyc i hezdomnych.
samego pióra. A nawet zdan.a. się często, ko fotografję człowieka. a rcportat stYlo- 1twltr7.a. kompleksy beZI).T1.y~ładneg? chaos~
Boluewizmem lilerackim przesycone są. ~lU'Ikiej (Butler, Master), perły nowelistyki
1.a fabryka dziennikarska zabija talent pi_ , wy (un granda reportage), to coA w ro- "6ród którego ukrrwltJIl ~'(\ 7amlut głębi również teatry berlińskie. Przedewszystkiem hiupanskiej J,Larrela. UnJ1munQ) Ill!: tWrólX'r.. ~:ll;::j. r.. };:y \.10.1,.,:.0 )". \~~ P\lf,1.1~,I' znl.; PI;Jelt·/ji"~". lI ...... ;em: el"ł~)"WI!!nlST1: 1II~
,,) UIC~jltJ U\val5'. hledy Illl bctmie nl~'
8llrski. Prasa L7ukll\\l\ u 118..:1 retla~uw:l.uJ. d ... lIoju fi:I!"l:l, tu uokloment.
jC6t przy pomocy literatów. a nieatety n:e ' Technice d7.ieunikarstwa współclcsnego n~ JU~ ekąumqd. ClOrphwy czytelmk od: stynowemi I teatrem kla.sowym. a potem mieckiej panoszą. slll rozmaici podrzędni au.
widać najoLlliejszego ich wplywu. I.'rasa jeet poświęcono drugi lbiorek francuski: ,.Le bw.ra Jedn:lk ra~ po rat n:'lgr~dę w p08!aCI cały azereg takich autorów, jak. ~ter~heim, tOf1Y, n!lJwiększy dramaturg francul!ki, gOcmentarzem talentu, mawiał Zola.
jouroalisme u'auJourd'hui" (Delagrave, Pa- śWietnych,. tętlllących pr~wd1.l~em tyciem Kalser. Toll~r, Lampel, B.r~c:h~ I JllOI, Ef~- dny zestawienia z Ibuptmanem i Bt'rnartlem
W j~1.yku niemieckim istnieje wyraz rlS, 1981). opracowany przez Siedmiu auto. ob8(lrwacy~ albo tet namIętnych, uczerem kty 84. tu. Jenc~e bardZiej Jaskrawe, !lit Shaw'em, Francoi8 de Curel nie zdobył !O,,8zmok'. Oznacza on dzie nnik arza, któ ry rów, te wstępem Stephen Valota. general- pr.zekonalllem prlcsyconych wywodów pole· w p~wleścl. WSkut?k rezonansu ~ze~zy, na- bie wstępu na tadoą scenę niemiecką i przez
t ura"1.m Iwórcz~6cI dr~!"atyc7.De/. Je~t 'po· żadnego wydawcę nie 'lOstał opublikowany.
go~ów jest p isać wszystko, co mu ka1ą. na· nego sekretarza ,.f Meration In te Tllationa'lm,cz~ych.
..
we t wb rew własnemu przekonaniu. Takich lo des Journalistes". W "Les MarA'es" wy_
Ks·ątka. ~orsta do Baltagljl w~ma~ te- pr?stu J.>r~erat aJący. ] .eat~ ~er Inskl Jest
Wspaniały ro zkwit piśmiennictwa wlosdziennikany jest bardzo duto w katd)'m I)owiadali swe opinje literaci; tu ui zabie. dj' WIelkIej ostrotno~cl. Czytelmk mez~- n~Jbard.zleJ bruta~ne~ zJ~wlskle~ w Euro· kiego nie znajdUje w NiemClech ładnego
kraj U i w kaidej redakcji. Oprócz takich rają gl08 dziennikarze. Ciem jest gazeta.? rJentowany. do ~tat~c~OIe w w!p ółc~esnej h- p:IC .. a. Jednocześnie Jes t. IIIstytUCJ.4 d~mo~a. echa .. Nie są tam znani 7.upelnie pisarte
slj wS:l;ak2e, na slczęście, d"l;icnmkarze i IlU' O. to tak, jak 2yeie PnYJ[u _ mówi melan- .leratune nH~mleckleJ. !nó&,lby latwl? nabyć hWJąct 1,1lrówno szerokie masy. Jak I śmle- t.1kiej miary. jak Papial, Prezzolini. Dorbli cyścl. którzy PLSUJą z przekona ma. Są to cholijnie Valot. Dziennik _ to transfo rm.... pog~Jldów fa.łs~ywych I lIIe odr~lIIć tego, lankę Intelektualną.
gese, Ojetti, Rontempelli. 8onzini, Vergani,
ei, których oplllJi warto naprawdę slucłwć, lor myśli, potętne narzędlie wyrhowania _ co Jest w .meJ nallr~wd5 ~artoścloWe. AuIdąc śl:tdem spostrzetcń i refleksyj auto· a na\\'et nagrodą Nobla wyró1nlona Grazia
na glo., icb .zwr~cać .uwagę .. Tacy dzienn!- !)Owi'!da. Bourdon redaktor "ł'igara". i ZA- tor ,.;;'-'alkl !-e ~~oklem' Jest bardlO. ~tę· ra .. ,W~lkl le amokiem", doznaje się wrs.- Deledda. Wzamian zato do 7awrOlnych na.karze I publiCyŚCI mają sWó/ własny osobl- ożycle l ,.Fóder. intern. des Journah8tes". sto ll1espraw.led~l"'y. Ze Stefanem Zweigiem tema., JakbJ' Berlin współczesny 8taral eię kładów docbodtą pornograficzne elukubraBty język, swój sty!. Ns. P ody ich ducha Pnyznajemy słuszność Valotowi, ale wie- np. obcho.dz, Się. WP~Qst po barb.ar1)'ńs~u; uC1.ynić wuystko. aby wśród s woich nie- cje Pitigrillego.
składa. się wiedza, do~wi :r.dctenie. obserwa-j rzy my równiel i lemu, co mówi Bourdon, ,~ p~cy.flstyc7.n~J lJtera~urze nlomleckleł w{hiQclnych murów skupić najbardziej ja·
Tak więc. pomimo wszystkich doda.tnich
eja, p ra c~ a moie przedew8zystkiem - bo przeciet wybitni prezydenci repub'ikl nie ~Idzl tadneJ wartotki. n!lwet wartoścL sk~a.wą. l)rzyjell!noM i tej epo~i 'przeJ~clo- objawów, .bilans tycia umysłowego Niem;ec
talent. Ni6katda fabryka dziennikarska francuskiej, pp. Poincare, Doumergue, 0011.· oso?hwego do~umentu ...:Kelątka. Iłel!lar. ""oJ całą wybuJa l oAć. I co na)dzlwnleJ8za, zamyka SLę. zd801em Forsta de Battaglia,
postukuje talentu pisarskiego, a r At- mer, są niemniej sł awnymi dzienn ikarza- ~IUO a rozes,~la SH~ po ŚWieCie, :- tWierdZI --:- włdnie ta atmosfera. berlillska nasyca i u- znacznym niedobore m. Ten kryzys jest da.
czej rzadko która się nall tgadla i tole- I mi. Prasa _ to plomien, który wytryska Jak. gr:(pa. ..Feuchtwanger I Glaeaer nie podabnia do siebie cale Niemcy. Zwlas1.cza Ileko wi~kny i o wicie glębi.ej sięgaj:Jcf'
ruje. Dzisiejsze fabryki wiadomości bru- z ognia życia wspólczesnego, pisze znów P?sl~daJą tadneJto talen~u". . rch 'powod"e~ w literaturze. Nawet najlepsi I najszlachet- IIniteli wśród innych narodów, które nie
kowycb nie potrzebują jakości stylu, co ktoś w "Le jourualisme d'aujourd'hui". nie J.est zagadk1\: A rOtW Iązanie tej lagad~! lIiejsi pisarze ulegają lewsząd nacierającej poddały się, tak trwiołowo prlejściowvm
luamionuje talpot, im wystarcza grytipió- A kto nie wierzy, niech czrta reporta1e nalelY wyląc1.nle. do badac'LY . p8yehologp aktu:"llnośei i slarają lIię do niej przystoso- wpływom O1eepokoJnej epoki powojennej.
rek. Znakomicie to charakteryzuje Vi Iiers Louis'a Roubauda. Andr~go V\Ołis 'a Cly Al· t~umu. Bard7.o d~lwnem. nato miast wydaje wać. A przecie'! to, co Niemcy pOSiadają W tym wypadku Niemcy okazały się naj barde I'lsle Adam w jednej ze swych PT"ler,y, herta Londrea'a, który l? rzed kilku laly s·ę· te Fo~s t. dc l3atta.ah.a ~l!C1.y .we wspó!· nalHawdę warto.§ciowej>!o, nie pochollt! ze dziej wratliwe i najmniej zespolone z da.szuych nowelek: " ... drukować Pana? A ci, wstrząsnął opinJą europeJskI! opisami go- ~em potęp1enl!-l takle dWie mdywldualn<!ścl, stolicy. lecz znajduje SIę rOlprÓ8tOne po ca· wnemi ideowemi tradycjami. Nikt innr nie
~acny przyjacielu, przecict to pełne talen-' henny białych niewolnic, wywotonycb z Pol· pk Glaeser I Fe.uchtwanl;er. ~OZi:"raDlc't~ łej ,.prowincJi". Mimo to Berlin zwycięta przoobra zi ł się lak do glębi. jak oni.
dlatu ... przykro mi, ale to dla mnie nie ma war· ski do Argentyny.
!cl.1 przedewszyslkwm ró1ntca .wleku. poml- na. calej linjl.
tego ratem ze ewoją katastrofą finansową
10ści... mogę prtyjąć rę,kopis tylko za dar·
W posłowiu krdli Valot w tarysach 'ta.- J:"IJlłc nawet to. fe C:laeser. mimo wszystko
Li teraturę pacyfietyclną, zwłaszcza re- przetywają. niemniej grotną. katastrofę momo. li. za dwa tygodnie pan będl'.ieu mi danla dzienoikarstwa współczesuego. We. pOSIada. talent I opiera SIę .na. .",'1a6nych prezentowaną pr7ez najgło6niejuych pisa. I ralną.
płaci ł 1.a umieszczenie... dziennikarz, rze- dle oiego, rola Istotna prasy. to nieuBtający 1)f7etycl~ch. a. F'euchtwanger Jest JUż skon- ny D1emieckich, t'orst de Ba.Ullglia osądza. \
Slanulaw DzfkotDlł1..1.
czywiścio godny lego wielkiego tytulu, po- plobiscyt, prasa powinna. być wylęgarni4 c1.Ony:m I uformowanym typem zawodowe· nader surowo i willti w niej j~szcze jeden
winien pisaĆ jednem pociągnięciem pióra., ldej współczesnych. ma elutyć opmjl. Zga- ,g? htcrata, który tYJe. z pr-zdasonowywa- fragntent niemieckiego kryzysu umysłow ecokolwiek mu przejdzie przez ~Iowę. i na- dz& się; w tern t Wickhamem Steedem, który, 1I1~ a~tuaIJlyr,1 za.!!-"lIdmeń. Niepodobna są.- , go. Jego zdaniem znaC7na cz~~ć tej literadewszy8tko nilrdy tego, co napIsa l, nie od- w. swej pięk~ej ~roszurce ,,Jou rua.liBm", po- d~lć Jcd.ną miarą rnl?dęj.!"o, po~zątkl1Jącego tury. wyroBla z .przygód Sz~·ejka. tej po.
Roczna prenumerata
czytywać ..." "fa pyszna satyra francuskie- wlada. że dllenolkarstwo ma być nowocze. pisarza I s~arc~o ~ygl .. który ~Ie ~Iote nam ~tIlC L przobrzydłeJ. ktÓra w trlUmfalnvm pogo pisarza, świade4ca o stosunku bruko· sną formą ! łutby Bpolec1.nej. a od dzienni· JUf. żadnej Rprawl~ llIespoązlank.l. To, co rhodzle pr7eciągnęłn. przez całą Europę
wego (wogóle t. zw. informacyjnego) dzien- karza, a mote wla(jciwie public),sty, wy- II. Feuchtwangera J88t m.amerą I polow~- iirodkoW4. Aoglicy i Francuzi nie zwróClh
nikarstwa do literatury, je8t niestety praw_ maga obliC1.a duchowego, a.lbowlem c7.ło- niem na . .p(\~np~ą .sen!arJ~. u ~Iodego PI- żadnej uwagi na tę kSil\tkę ohydną. Wło
dziwa.. Skutki tego stanu rzec7.y są. oplaka- wiek jest miarą neczy, a nie maszyna. kló- 8..1T1a. obJa"';lI\ Się Jeszcze. Jako JeA"o .,~turm chów uchroniła przed nią dobroczynna cenne. Publ iczność czytuje prze\\"atnie ga1_ely, ra niestety. zaczyna wszystko przesłaniać. und ~rang:'. J est to dopiero mlo.dość ,.uch· zura. Powod7.cnie hUffiorystyc7llego roma.ni one to tworz~ codzienny inte ektualny
l)ras.'L wylfjgarnią idej współczesności...? wala l ~uJI.1a. ~doln:, do wsz~lklch ekstra.- fiU nuka jest skandalcm literackim, jest
w;ynosi t"lko
pokarm. A VaMry slusznie zwraca uwagę, Czy nie ta w:elkle to wymagame? Jak w.a/;!":,wcYJ. I o~lrośCI, które lfld~a.k l'J.I0gl} wśród wszystkich zjawiSk literackich n:"lJ.
te czytywanie gaze~ oducza od czytanil!. to powiada w1.miankowany jd Vi1łiers de kl~d3'A ~mknąć wAród ulachetocJ I dOJrz&- grotniejuą oznaką nll.dcil1ł;ająeego upllftku
Zapewne tet dlatego d1oi~ prawdziwy talent n"le Adam?:'" .,Miljon gryzipiórków moie ICJ twÓrct.O~CI.
I kultury zachodniej - skoro ta kanalja,
zł,
pisanki w dzienn'karstwie czy publicysly- w dliennikach wyłuuczać jakąś nekoml!
Oprócz tego Forst de BattaA'łia w8k:"lzuje któ rej dzięki tysięcy podstępów i łajdactw,
ce jest wyró1.niany.
ideę .. Acb, black ul/()fI whfle. Ale niech jed- r07.maitych
pisar"7y niemieckich, niesłuu- IIdało 8ię swoje nędzne tycie z wojny świaI jeste6my iwiadkami wypadku te dzren- nemu pisarzowi przyjdzie do głowy wypo- nie upomn'an,vch i w cien u suniętych. towej uratować, CZClona jest pT1ez niektó·
Katdy kto:
oikarz i publicysta zostaje członkiem Aka.- wiedzieć ją 1.kolei i w swój sposób w k'łi"t- W wielu wypadkarh trzeba mu przykla8n~ć, rych jllko pO Ilać ~więt.a. i bohaterska. Niedemji Francuskiej za swoJe wartości literac- cd' Wszystko tamto jeat naraz zapomniane ! ale jeunocze~nie proteguje on cale za8tę- ma s łów d08yć si lnych, :"Iby te n upadek. ten
zajmuje się literatur ą
kie. Gdybyśmy mieli byli Ak:\demję w Pol- Niema j~i nikof::ol :1akl1?yby po~mu~h wia· py ma!o utal~ntowanych nU,?z!arzy. autorów glęboki upa(lek naletycie napiętnowaÓ.
czyta
nowości literackie
sco, powinna była IV niej zaeiąść jedna tru r~zwl~ł lotne plask.1 . WlaŚllle: htera~u. .,u l lslemowskl~h romansów I podrzęd~ych
Z tych nizin moralnych zrodliła się twórpragnie orjcntować si ę w ruz pierwszycb ZOfja Węgierska., uasza mi· ra d1.len!llka podob~a lest do lotny~h {lla- wytwó~C?W hteratury typowo malomlesz· ClOŚĆ G1aesera i Feuchtwangera, twórc100~ć
strzyni feljetonu. która zostaw;ła nam sków. Autorzy taś IIlenueccy: E. Meumer LH. czań~kleJ.
przesycona I\slodkim i wilgotnym zapachem
chu wydawniczym
IV spuścitnie swoje niez!}.'kłe .,Kroniki pary- .Jessen w swej f:r~nlow~~j i uClonej pra~y
Autor ..Walki 7e IImoki.em". nie 1.apomina ' gnoju".
4)
chce
znać bib\jograrję wspól8kie" drukowane IV •• Blbljotcce W:l.ruaw ... Oas deutsche ~ ~Ulllelo n . (!?nnckcr. Be~llll, o. Polsce. C~ę-810 powołUje !Ię na n~s7.ych . Z kryzysem literackim w NiemC1.ech I ą
czesnych druków
skiej'''. -Gdy przed wielu laty T.awill1.ywalo 1rel} pod~reślll:Ją. ~ nacl!klem, te .na !liy pisany. I (hlalaczy. Ta. p~opag:"lnda Jednak czy się organicznie upadek krytyki. O po_
5) szuka zajmujących oświetleń
się we Lwow'e pierwste zrzeuenie dzienni- ~aml/:lać, ~t d;ienm~~rstw o zg?ła !lIe Jest ~est nle1.aW81.e ~zC?ęśhwI~ przystosowana wodzeniu ksią:lki nie rozstrzygają d1isiaj
karskie, toczono w niem spory. C1.y utworY lit~ral\~rą. I najczęścIej zda.rza !Ię· ~e dobry 1 wó,:"czas sprawia wreszcie pnypadkOłł"eJ I pis.llze fachowi. posiadają~y aąd wyrobiony
krytycznych
Illaletyte pnygotowame naukowe, ale
dziennikarskie mogą w pewnych wypad_ d7.le.nmkarz ma s.tyl.posPl!ltty. Zna~ lem ~za- lalanmy.
znajdzie w "Przeglądzie Li·
kaco należeć do !karbca. literatury. Próino· su Jest zatraccllle mdywLduallloścl, tYPlza.- 1 W pierwszych r01działach swojej ksią1.kl ksiątka 7.ostaje narzucon:"l mllllom pr1ez
terackim" wiele ciekawego
by na ten temat szukać doniedawna rO~ - cja. Gazeta zaś - ~ lektura .dla mas. or~an 7ała.tw'a się Font de Baltaglill z tak mo(lną 'uęcr.ne ogłouenis. księgarskie i artykuly
materjału.
wiąlania n historyków literatury. Ci z za~a· masowcgo myślema, - . a "hteratura" Jest . obecnie rteralurą hisloryc7.n:j,. Atakuje pne- , ludzi przygodnych, grasująCYCh bezkarnie
dy nie uznawali utWOrów dziennikarzy ta tylko jednym z rytmów I to u ~y~uycb ~fer I dcw8Zystkiem Emila Ludwiga i Stefana nil łamach prasy demokra.tyctnej.
godne swej uwagi, zaliczając płody pióra intelektualnych. Gazeta. dZlsLeJsza Jest Zweiga, zarzuc:ljąc im niesumiollnoM, dyleA rezllllaty są opłakane.
Prenumeratę nadsyłać należy
aziennikarsk;ego do krótkotrwalych eferne- zwie rci ;J.~łem C7.asu. ~ycla .wsPólc!-esne~?' l t;"\lItY1. m i styl napuS100ny. obritujący
Smak c7.ytel nika nicmicckiego ciągle się
ryd. niellozostaw iającyc h iladów w litc'll- wszystkich ep rteC znoścl, caleJ naszej cywII!- w kwier'ste non~rn~y. Rozd7ial następny pogarsza. Dzieła o wartości etałoj mustą.
czekiem PKO na konto Nr. 464
tun.e. W Morhnackim np. widtiano lite- zarji.
. poświęcony jest 7.jadliwej rozprawie z Ker- ustępować miejsca chwilowym ulubieńcom.
rata. uprawiającego pubncystvk~. a nie
Wpły~ Iileratury na prasę···? T~raz .. kl~- serling'em, autorem znanej ksiątki o Ame· Jest tak. jakby na rynku literackim pano·
pod adresem
.postrzegano tego, te jest to wlaśn'e publi- d)' przeclet literatura widIIle felJelonlznJe rvre. Dalej charakterymje t'orst de Batta- wało prawo Greshama: jeśli jednoc1.eśnie
cysta o w:tlorach literackich. Podohnle Się - pod w1rwem dziennika? A mote na_ I g)ia w bnrdzo intere~ującr Rpo~ób "spół- lnajduje si~ w obiegu kilka r6tnych walut,
KSIĘGARN I WYDAW'UCZEJ
Iymptomatyczne stanowisko zlljmuje obcc- wet felJetoni1.uje się cale nasze tycie w8pól. czesną literaturę proletarJa.cką,. literaturę, to zawsze najgorsza waluta. wypieu, inne.
nie Boy. co do którego literackiej klasyfi- czesne?
pnesycollą tępą nienawiśe'ą i nieposiad .... Paul Ernst musi wydawać swoje ksiątki
kacji panuje pewne pomieszanie.
Władysław Wolert.
Jącą w sQhie tttrlnyrh I'0zytywnych pier- pny pomocy przyjaciół. Zebrane dzielI.
WARSZAWA, KRAK. PRZEDMIEŚCIE 13.
Powoli. ale naSll'p",'e
wszakte zmianaf po·
,
' Wono ZWTÓcit .....~, :te wtdJe wyUaeń Bmd. wiastków. Wres7ric 73C7.yna ~il najlepsza l RYS1.Arda Schauk:tla. czekają na . ouwatnegoI
jęt. W niedawno "'-ydanej literalurte ran- Ooh/.a:.atdo {Donsł>: Reklam. , N. 5, ..... 35)'" Oonli putę i najbard1iej wartościowa czę ć ksil\tki, i ofiarnego wydawcę· klóryby 1e uratow:"l
Gm.ch Hlltalu EuropIJ.kl."1I
cuskiej, pod redakcjI! EUA'enjusza Mont· czyu kddy, ni..... rodz".y, k,ónlb,. nie .bonow.1a JN"ZY- r01,I'0C1yna się od r01odl.ialu p. t ... Kraj- dla potomności. Teofil Ha.ecker wydal swoobraz twórczości". Sylweta współczeancgo je e8saye dzięki wyjątkowemu prtypadko- I ~__________._______-!
lortll& ("Ving-cinq ans de litthature tran- no/mnie! jedneipuqo.
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Kiedy Knyntof Kolllttlb i Amerigo Vespucci odkryli i opluli po raz pierwszy
Ameryk<:, nie przeczuwali, te po czterystu
z górą latach trzeba. ją będzie odkrywać
po raz drugi. Stare taglowce, wiozące pierwS7)'ch odKrywców pnez lUezbadany ocean, przybily wówczas do zielonych brzegów, Ul. których rozpoAcicrala s:ę w nie·
skońCzoność niezmierzona d:1.ungla lILIÓw.
W lasach tych tyły dzikio plemiona C1erwonoskórych Indjan, z klóremi zaczął 8ij
pierwszy handel wymienny, jaki istnia
między starą Europą a nową Ameryk4.
Od tego czasu upłynęło cztery8ta lat.
Ameryka, którą OCty Ilierwnycb odkrywców widzialy 'LaroŚlliętt gą.szCZCIIl dziewiczyeli las6w, Ilokryln SIQ wszer7. i wzdlut
szachownicami olbrzymich mia/It, uaj(tęst8ze
mi sieciami szyn kolejOWYCh ludtml wllzrIItkieh narodowolIci i ru, j;Jie zbiegly Sllł
do "nowej ziemi" z całogo hviata. Przez
szereg lat wewnętrznej , fenomenalne/o pracy, 1.wróconej ku postępowi i cywi iz&cji,
Ameryka. :r:ml eniła się w kraj nowej r:r:e·
czywietoAci. Poza star4 Europ,,". z któr4 ł ....
czyły Amcrykę tylko węzły sympatyj rodzinoych, wyrosIa nowa cywilizacja, odmicnna od W8zystkich dotychcuaowycb, t0rująca sobie samoilltnie drogę ku przyuło
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opracowany przez grono wybitnych uczonych
polskich, pod redakcją
Dra Stanisława LAMA.
w jednym tom ie

2652 szp. druku, 4200
ilustracyj, 68 map, 27
planów i17 tablic jednoi wielobarwnych.

Ameryka stała się wielka. Wolna od tra·
dycji, przygniataj,uj Itarą Europę, rozwi·
nęła swobodnie Iwoje tycie i Itanęła ""krótce na oajwyhzym szczeblu dobrobytu materjalnego i rOzkwitu cywilizacyjnego. Proces teo odbył się w czuie stosunkowo bardzo szybkim i, zanim Europa. spostrzegla,
stanęła jut w oblier.u nowej Ameryki.
Stało się to podcu.8 wojny 6wiatowej.
UdzinJ Ameryki w wojnie brl jednocześnie
pokazem niespotytej energJi organizacyjno-technicznej i IIOtęgi ekonomicwo-politycznej Stanów Zjednoczonych. Bo Stany ZJednoczone BI)o obecnie obliczem i zWierCIa.dłem rozwOJU całej Ameryki. '1'0 , co tycie a.morykańskie sŁworty l o IHljpotętniej·
uego w swojej rekordo woj pracy, zl\.war!o
się na. olbrzymim. zjednoczonym obuarze,
wśród 120 miljonowego norodu Stanów.
Europie otwortyły aię oCzy na ten sp&!niony cud nowego świata. dopiero po wojnie, ~dy Stany Zjednoczone wyrolly przed
ni ... Jako 'wiatowe mocarstwo. Prtedtem
wiedziala Europa o Ameryce tylko jak
o bogatrm wUJauku z za oceanu, który
przysyła swoj ej krewniaczce ciętkie dolary. I wiedziala ponadto, te ten wujanek
dorabiał się SWOIch dolarów ""prOlt z niczego. a niejednokrotnie zottawa ł miljonerem. Tak to sobie przynajmniej v."yobratała,
O tyciu amerykańsk iem, o zwyczajach
i obyczajach Ameryki, o jej metodach pracy, o przetwanaj ...cej III, z dnia na dzietl
strukturte kultur&lneJ, miała Europa tylkO
mgławicowe
wyobratenie. Ameryka była
dla Europy krajem egzotycznym, napół barbanyńskml i Europa odnosiła się do Am&ryki z pogardą. i lekcewateniem. Jedyny
szacunek mialI. tylko dla dolara,
Niowiele umieli powiedzieć o Ameryce
ówcze6ni podr6tniey, którzy w biątkach
swoich podawali Jf'ttynie powienchowne
opisy i pnelolne wratenia. Ameryka była.
dla nich takim samym colem pr7.yjomnci
podrÓ'l.y, jak Afryka lub Azja. Szukali w nioJ
podniet do ~Iękllych im!lreayj, ale nie wni_
kall w istotę tycia. amerykanlkiego. OlIartego na k rańcowo ró1:nych podstawach nit
w Europie. Wnystko, co było odrębne i nowe, kładli na karb ekacentryczno'ei amerykańskiej. Zrentł tycie aDlerykanllkie zmieniało z roku na rok swoje keztałty, przeobrlltalo się nieustannie, i to, co uwatano
wówczas za. szczyt rozwoju, dawno odrzucano na ~mietnik.
WyrÓB! wi~ powoli mi ędzy EuroPł a AmerykIł mur meporozumienia. Naraz 7.bli·
tenie podczas wOjny ukazało Europie Amerykę silną. o niel!lychanych wprost motli·
wolIciach twórczych na pUY81.łoAĆ. Ołbrty
mi ~tęp cywilizacyjny Ameryki pnekonał nagle Europ'l. te pOlostallI. da1eko wtyle. Zdumial przytem Europę gOlpodarczy
rOzkwit Ameryk i. Dla Europr, zubotałej
i rozbitej wewnętrznie po WOJnie. wydala
się bogata i silna Ameryka prawdziwem objawieniem. Wtedy nast4pil zwrot tern liIniejszy i gwaltowniejs1y, te Europa znalada 8ię w beznadziejnem połotenlu.
Połotenle to bylo tern grofniejsze. te
w starej Europie zapanował potworny
chao!!. Rywa1i1.acjn państw, wa!c1ących o
prawo pierw87.eństwa, odgrodzonych murn.mi nicufnoAci i utal'oneJ nienawiści. 8polecwc Jluewroty, ogó ne 1.ubotonie i skurC7.enie się rynków pracy i wytwórC10Aci. to
niepokoj:}ce objawy chorOby. domllga.jącej
się natychmiastowe~o ZAbiegu Europa szukala jakiegoś w70rowego nowego SyBtemu

"Leksykon il ustrowany" jest jednym
z największych sukcesów polskiego r ynku wydawniczego_
Porównanie tego
dzieła z wszystkiemi
obcemi encyklope- I
djami tego rodza ju,
okazuje o ile przewyższa ono wszystIw, co dotychczas
w tej dziedzin i e
zdziałano.

"Ku rje r Warszawski"
z dn. I g lutego br. pisze:
"",0 poiytku takiego wydawnictwa niema co nawet mówić.
Może on byt ogromny ... Ileż zaciekawieJ', umysłowych będz.ie
pr7.cz. tę ksią żkę zaspokojonych,
ile wątpliwo~ci u su niętych, ile
głodu rzeczywistej wiedzy rozbudzonego ... Leksykon iluslrowanyodegra ni ewątp liwiew Polsce rolęlIlalego Larousse'a ... Dzieło to zredagownne jest przez dra
Sl. Lama doskolltlle... Wprost imponująco prt.cdstawia ~ię dział
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pracy i organitacji, któryby pozwolił n.. jej ' C.,lą falangą ruszyła do Ameryki plejada ; do tego otwarcie przy końcu 8wojej ksi~t
.
.
pisat%y, aby badać tycie ame rykańllkie. Ru- ki: "Co powiedliec o Ameryce? Ze nie do·
RoSja SOWiecka odgulliczyla Się od te- n yli najpierw .r.iaarze fraJlcuscr i niemiee- równuje umyałom, które ją sLwor1yły. ta81.ty Europy skrajnym ustrojem komunl- cy, POjechali eny Duhamel I Paweł ltIo- don człowiek nie moto wyrobić sobie o niej
Itrcznym, który na. kata~umbach krwawych r:lnd, Pawel Achard i Lucjan Romier, alu81.nego i jasnego poJ~Ia. Nawet sam
ofiar 7.!,czynal dO~lero pler,,:,ze próby. Eu- t'rllnck L. Schoell i Fortun&t Strowskl. Kay. Bóg",
rOpa Ule mogła D.J leć zaufania d~ debiutan· serling i Erwin Kilch.
Nowi odkrywcy Ameryki. zarówno wiei·
t~, ek~eryment':lJ,cego na swoJem trwem
Powrócili 7. potętnym zasobem wrateń biciele jak przeciwnicy, zarówno obcy jak
cl~le.
em bard~leJ •. te ek&~~Ynlent. lIIe bu- i reflckayj, fllktów i sądów. J aka wydawa- Amerykanie, znajdują aię w gon:r:em polo·
dZ11 .tadnl:c~ Wielkich nad:r.lel. ~oaJę po~o- ła s'ę im Ameryka? Sądy są rozbietne. Je- teniu nit pier.....si zdoby ..... cy .,nowej ziemi".
s~awlOno Jej. własnyn~ troskom I .z'!lartwle- dni są dla Ameryki peł ni entuzjazmu i po- $lusl,nie nazwal Uplon Sincl.. ir jedną z swycb
nlOm, cz~kaJ4C. 8pokoJnle na w, nlkl.
dziwu, drudzy atakują ją bardzo ostro. powieści. ilustrujących tycie amerykań&kie,
.N:\t.omlast w i arę i ufno~ć bud7. ił o drugie WnYllcy stwierdzaj\ zgodnie 0lbr1ymi 110' .. Dtuoglą". I w tytule powieści Teodora
wwlkle państwo. które nowym sylltemem 8tqP i wysoki poziom cywilizaoji amerykllń- DreiBera. ,,1'ra~dja amerykańska", protepracy i o r.g~nizacji o~iągnQro wspaniale sklej. ale różuią się :r:asadnic7.0 na punkcie stuj4cej przecIw ni~zczeniu cZyBte~o duwpr~st wyniki : Stany Zjednoczono. Dawna ocony moralnej i dUChowej wartości tycia cha, ~.awlera siq 8ymbol beznadZiejności
oboJ9tnoŚĆ Europy zmienila się najpierw i ust roju amerykańskiego.
kultury amerykańskiej. Ta l!ama betsilnoAć
w cle~awość, pot~m w gOf4cl:kowe lIaAl.n.Ta osta.lnia reakcja występuje szczegól- wobec skomplikowanycb zjawi8k tycia. amedowanle wszyst~lego co amerykatl8kle. niej u ~' r ancuzÓw. bo Niemcy 8ą. pT7.ewat- rykań8kicgo wyziera z powieści Sherwooda
W~lywy Ameryki rOl:!ły l: rok,u na ro~. nie g~rącf.mi wielbici.elami Ąmeryk! ~ ame- i SilIciaira Lewisa. Ameryka przedstawia
WSiąkły. one do Europy r61neml drog,,;nu: rykalll'tacJI. franCUZI prteClwstawlaJ\ł BI, dli8iaj stokroĆ ~rotniej8Zą i bardziej tajempn;ez kmo, teatr, pi8ma, towary, techmk.ę. zdecydowanie Ameryce w im i ~ wysokiej niczą dżunglę mt przed czterystu laty. 01Powstał ~koncu. ~ro~lem . a~e r>:kaniza~jl! swojej kult~ry; .Są. przedstawiCielami kul- brzymi jej organizm, od wschodu do tachokt.óry naJwc~riDleJ I .na~AmleleJ podJ~h tury europeJskieJ, kultury śródziemnomor- du, jest potętnym lIplotem rozpętanych t yNiemcy, stOIlUJąc go u Siebie r. wbśclw", lm skiej. którą tak gwałtownie 7.walcza Wal· wiolowo sił, kl~bowiskiem niezłiczonycil
e~tema~yczn06cią i dokladnoAcią.
do ł'rank , i nie cb('ł uezygnować z upn)'- drÓ1r. Drogi te biegną w rótnycb kierunJaka Jest ta nowa i nieznana AnIeryka? wilejowanego swe~ 8tanowiska w świeCie. bcli. knytuj ... się, rozchodzą i ł ączą, twoGdzie tkwi lIiła jej olbnymiego poatępu? Glówne ich pytanie z jakiem się zwracają. nąc nie8końcxoną sieć, której nie mot.
Jak~ jc@t wa.rto~ cywilizacji .. ktÓrą l.Ame- do Ameryki, brzmi: '"Co daje lud1k06d i jej ogarnąć ulllysl jedne@.'O: człowieka.
rykl.prze~osl Sl~ na caly 'wiat? Ja]ue za- 8Zcz~lIciu was7.& nowa kultura?" Pytanie to
Niewiadomo, jak Wiele upłynie czuu, !:/lrodkl tkWią w mej na pnyułOŚĆ? Czy sta- zadaJ'" sobie nawet ci z pośród pisany nim Amef\'ka r.olbnio po raz drugi odkrynie się szczęAciem dla ludr.koki? Pytania fran cuskich. którzy są. wielbicielami Ame· ta. Praca -(\(Ikrywania trwa. Katda z tych
~e narzucały ~ię z co ra~ ~ałtowoiejezą s ilą ryki, jak Pawe! Morand. autor ,.Nowe~ kaiątek. napieanych pncz nowych zdobyw.
I domagaly Się odpOWiedzi. T wtedy wyru- Jorku" i ,.Szamplonów 'wiata", dwóch kIl" ców Ameryki. odkryv.·a jak4. jedną drogę
8zyly ~o Ameryki wrprawy na powtórne tek przeliąkniętych entuzjazmem dla t y- 1\' dtungli. rotAwietla jakiś jeden watoy
odkryCie nowego ŚWiata. Rozpoezqla Ilę cia' amerykańakiego. Ale i Paweł Morand, i zawiły Ilroblem. Ta pr!lca odkrywcza jest
wQdrówka odkrywców, która trwa. Jeucze wyApiewawezy hymn na czdć Nowego Jo r- dzielem wielkiem I trudnem. Rozpina ona
dotychcZll8. Ale nowi Odk!ywc)' nie plylllł ku ( .. Kocbam Nowy Jo rk, poniewat jeBt to -powoli moM porozumienia między Europą
do Ameryki bgloweami, Jak Ich popned- najwięk.8ze miasto IIwiata. zamieSzkane a Ameryką l wydobywa z mroku chaosu
nicy Krzyszt.of K?lumb i Amerigo Vespucci; przez lud .najsilni~jszy', jodyny,. który !Xi prawdę nowej cywilizaCji, .któ r ~ ma dojJadą wspamał eml , luksusowo Url~7.0neml czaJ!.Ów wOjny umiał Się zorgalllzować; Je- neć w ten spollób do sw01eJ historycznej
par0"Ycanli, przebywającemi ocean w 5 czy dyny, który nie tyje na kredyt 8WOjej roli w r07.woju przysdo'ci. nie ulega wą!.6 dl~lach. z re.~ordową wprost szybkościĄ· prze 8zł o~ci; jedyny, łączni.e ~ Włocb?mi, 1l.l i~06~i. te zupelne od~ryde. prawdy o dzi;\ kiedy pr?-ybIJa~ą do I~d!l, pT1.e~ o~zymll. który 1116 b.uny, ale. przeClwme, bu~uje"), 81eJ8zeJ A.meryce bQdzle WI,ękB7.ym trium_
Ich rozpoaclera Się w miejscu dZieWiczych 1.dobywa SIQ przeClet w .,Szamplonach fem 11It. pierwsze odkrycie jej lądu przed
lasów olbrzymia, stuję7.yczna dtungla tycia świata" na takie krytycwc refleksje o Ame- czteryStu laty.
amerykańskiego.
rykanach: "P racują. duto. Dlaczego zabijaJaki uddał mają pisarze polscy w tej
Ta d:tungla jest celem podróty dr.iliej- j:t s ię pracą? Aby nie mylilec? A dlaczego nieskollczenie tywotnej pracy nowego odszych odkrywców. Niepokoi ona i tatrwa- lIIe maJ~ odwagi myAl eĆ? Poniewat lIą Bra- krywania Ameryki? Dotąd znikomy. Pisata, nQe} .i odpycha. Ou~ią Bię w niej n~j- bi,. dziecmni, ?oz p"wAdągliwollci i natural- ne r,olsc Y. Oku.ujq. ma!e .zaiT!t~re80wanie
bystrzeJsI obserwatorzy jak w dawnym dZI8- neJ moralno'cl".
prob emaml amerykallskl6ml. Ks!ątki polAle S4 to zarzuty bardzo lekkie wobe~ IIkie o Ameryce nie wychodzą poza ciasny
wiczym lesie. Błądz~ nietylko przybyne
z Europy, ale sami Amerykanie. Bo Amery. gwaltownych ciosów. jakie wymierzył Ame- obręb pnelotnych opieów i suchych sl.'\tyka. z s ....oim nieprawdopodobnym uMtem ryee drugi znakomitf pisarz francuski Je- styk. Brak im bezpośredniego 7.etknięda
setek narodów i plemion w Jeden ty""1, ~y Duhamel w swojej dOSkonałej kSi,\tce z tyciem amerykańskiem, nowoczesnego
spoisty, pulsuj4CY pracą orgalll!rn jest nie- "Scenes de la vie future". Duhamel. bar- stanOwilIka wobec aktualnych jego ugadrozwi ... zaln4 2~adką dla WUf8tkich.
dziej krytyunie i odpornie usposobiony od uien. Piaali w ostatnich czasach o Ameryce
Zagadka tycia amerykanskiego I potrze- Moranda, wybrał się do Ameryki z własnym, Zdzislaw Dębicki, ,Janusz ltIakarczyk, int.
ba nowego odkrycia Ame'lki n&aunęl y aię skrystalizowanym poglądem na z:lgadnienie Bryła, prot. Juljsn lIai:arewicz. ke. Józef
jako piefl\'ue AmerykaninOWi. Waldowl cz łowieka.I·"go szczt:ścia i wolno~ci. Pogląd Klos. K. F. Wlze. int.. Henryk Sobótka. Wy.
Frankowi, który podkre'lił to wyratnie ten "''Yr68 z najglqbuego dna kultury mienilUO tylko nuwiska oajwatniejsze.
w tytule swojej keiątki: .. Nowe odkrycie franclUkiej i dlatego ąd Duhamela o Ame- DAtatnio dut4 i wyczerpująą kaią.tk~ po_
Ameryki ( W.atęp do filo 7.ofji tycia amery· ryce wypadł druzgocz4CO. W pełnych 'wiet- święcił Ameryce Roman Dyboski (..Stany
kań8kiego)". Waldo Frank 7.apullcił się od- nego humoru i subtelnej ironji djalogach, Zjednoczone Ameryk i Północnej. Wratenia
watnie w dtunl::'łę amerykańsklł i pucbiegł prow:.d7.onych z Amerykanami, dotknął i refleuje"), Ksiątki te zawieraJ4 prócz inją wszen i wzdTut. Badania jego u ly w kle· Duhamel w niesłyChanie bystrr spO!ób teresująC)'Cb opieów i trllfnych obscrv.'acyj ,
runku ideologji nowej AmeryK i. Z chaosu wszyslJdch głównych zagadnień Ich tycia: bogaty materjal informacyjnr. Ale na tern
wydobywał fakt}', na. którrch u8i l ował zbu- wiedzy,
kinoteatru, wol ności, prohibicji, kończy lIię ich rola. Głębiej nie wnikają.
dować koncepCję ideologiczną prawdziwej m3111.ynizmu. reklamy, nienawiści ras. sporo 7.adna nie zajmuje lIię ogromnej w:.gi proAmeryki. Amerykę uznał za "!r"ób" Europy, tu, ubezpieCzenia na tycie, handlu i prte- błemem stosunku Europy do Amervk i,
7.3. cmentar7. oaleJ jej śrÓlhlemnomorekie; mY81u. WUYBtko, co Blystal i widzia ł , na- wplywem cywilimcji ameryk:.l\skiej· Da
kultury lacil\skiej. 'Kultura ta, IltzeUCZe- JK! l niło go odr37.4 i niech ęcią: bezlitosny ukształtowanie sił nowego tycia w capiona na. grunt amerykański , okazala lię I brutalny ucisk, wywierany na jedn08tce Iym Awiecie, uk:ul\niem motliwości. zawarmurtw:. i musiala zginąć w dtungli nowego przez państwo. ohydne niewoln ictwo c1.lo· tych na dnie .,systemu" ameryk a ńskiego.
życia amer\'kańsk,iego. Pn.eszolopione z Eu· wieka, ujan.mionego prtel: muzy nę, bezAmerykę l ąUIł z Polską zarówno wędy
ropy 1.agadnienl'l\, 'problemy. rellgJe I kul- myślna. gtlnitwa za powodr.eniem i plenllł- historyczne (Puluki i KołciuI1.ko). jak fak t
istnionia
ki lkumIljonowego
wychodUwa
ty, rozpadły się w proch pod naciekiem no· dzmi.
wego pędu twórczego, który wyrósi 7. pnia
Duhamel atakuje Amerykę, bo widzi polskiego. Alo ~e8 t to sprawa d rugnr7.ędna,
Ameryki. Pęd ten i1ąty do zorganizowania w niej . niebezpieczeństwo, zagrataj4ce Eu· Je8t inna, watllleJ87.11. Pol.!ika jut państwe m
tycia na wlMnych, odrębnych od Europy ropie. Wpływy amerykańskie, 7. wszystkie- młodem, 'wieto organizujl!-cem swój ustrój
Ilodstawacb. zgodnyC'h z duchem mecham- mi ich wadami i błędami. Imieniaj4eemi politycznf i s połeczny. ksztaltuj~cem swoją
zacji i zbiorowości amerykańllkiego u8~roj.u IU?7.koŚć. w ",:ielkie, szare,. ~zba~wne mro- cywili7.acJę i kul.turę na ~o,!ych podstawewnętrznego.
Wllldo Frank aoahw)e wlsko. ujarznllone puez plemądz I mas7.ynę. wa<,b. Odkrywame Ameryki I zdobywanie
szcze)!ółowo v.·s7.y&kie za.glulnienia sl;'ole- rozciąf,ają się powoli na caly Awiat. To, co jej
ogromnych wartości cywilizowanych
czne i religijne Ameryki: 'kwestję kobleC4, lIię dz eje w Ameryce, mote stać się najblit. dla własnego tycia pańBtw o wego, jest czynmie~7.&ninę raa i narodowoŚCi. mlstycyr.mu sZlł przyuloAcią w całym Awiecie.
niki('m dutej wagi. Ameryka jest krai religijnych kultów i sekt. sztukę. naukę.
MOtM się nie :l:gadzać t; lem co mówi jem "uysdoki i r.dobyc7.e jej moglJ. st ać
pra&ę. demokrację. standaryzację, materj a- Duhamel o de!!trukcyjnym "' pływie klnema- s i~ dla Polski lACzynem nowych motliwoaei
!izm, kwestję wlasno'ci prywatnej i indu- togrl\fu na inteligencję. o postępie techni- rOl.wojowych.
st rjali 7.ację. Wszędde do~zu kuje się fródeł ki, zmieniają.cej cElowieka w niewolaika.
Rolę l ąc1.nika międ7.y Polskll a Ameryką
nowego tycia. w!!:l:ędzie widzi 7.allłtkl potęt- o u~troju amerykańskim. wiodącym ludz- muszą od~ać polscy pi!arze-odkrywcy.
nej puyszloAci kultury amerykańskiej. kośC do prymityv.·nego tycia mrówek lub Nie mamy iiotąd Duhameló'" i Morandów.
W rezultacie więc dochodzi do wniosku, te p81ezÓr. Tn:eba ma jednak przyznać Sł U81' którzyby ukauli nam nowlł Amerykę
Ameryka jest ulątkiem uowel;tO organizmu noŚĆ gdy zarmca Ameryce. te zdewaatowa- w ~wiet le polskiego ujęcia problemu ame~wiata i musi broniĆ Iwojej odr~bnoAci. la rządy ducha, te utrac:la zmysł illmak ry kańskicj;o.
Od CZASÓW Sienkiewicza
Największe niebezpieczeństwo widZI Wal· wewnętr7.nego tycis. i zepchnęła człowiekA i cz~~ciowo Reymonta urwa!a się aktywna
do frank w s.merykaniu.cji, zarówno w sa- lIa nituy &topień. Do tych samych konklu' l d7.illlalnodĆ polIkich pisMzy. Jefd7.ili do
mej Ameryce, jak w Europie. Amerykani- 1yj dochod7.ą zrentą i najwiękai entuzjaAcI Ameryki w czasach najnows7.ych Waclaw
ncja jest bowiem wypływem betdunn ep.'O Ameryki, którzy podohnie jak Duhamel ~ier087.ewski i KIl~i mieu Wie rzy ń ski. ale
kultu materjalizacji, kultu lIi1y. P r zyll71~Ć ob:uviajlł się, te ame rykański materjaJizm podrót ich nie przyniosła tadnej ksiątki,
Ameryki widzi Waldo Frs.nk w 1.ellpoleniu 1.abijo w Europie ducha.
wnikającej w tycIe amerykańskie, Wrócili
Amerykanów w naród, kierowany przC1.
Ameryka i Europa: to jest problem. który 7. pust{'mi klljolltm1. ,Jelit to wielkie zaniedświadome organizacje, a nie przez ś'ep ... nnjbMdziej dręczy wszys!.ki ch. pT1.ebywa- hanie. które mus1.~ naprawić najblitaze dni.
mas~. przejęty kultem miłoAcl, a IIle polę- j~cych occan. aby potnawać tycie amrykań- Na. nowe cxlkrycie Ameryki mU81.ą wyru~i fmansowej, a. pny s dość dwista wid d ~kie. Problem ten j6Bt dotychc7.1I11 niero7.· S7.yć polscy pi!ar7.e. Odkrycie to bę(hie bowi41.any. bo Ameryka nie odsłoniła W8l:yst- wiem prawd7.iwem i gł ębokiem spojrzeniem
w rozwiązaniu problemu amerykańskiego.
Waldo Prank t v.'róci! swoj," bil\tk4 IIWII - kich swoich tajemnic. Duhamel. który oka- w czekajl\C4 nas l)uyul 06Ć.
Ilę ca łego świata na problem l\merykal\ski. 'lał najwięcej .postncp:awczo~ci z wszy ~ tZajęla się nim przedewuystkiem Europs. kich odkrywców Ameryki. przyznaje się !
Ktuimierz 8ukow&1.i.
wewn~trzn ....przebudov.·ę,
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WŁASNY
\V sierpniowym numerze ..Przegl4du Li·
terackiego" ukazAł ~iQ artykuł Pawia Bulki·La.lIkowskiego. pt.: ,.Pesymhm kulturalny"', omawiaj4cy przyczyny dziliejuego pesymir.mu kulturalnego, jaki lIteroko w O8latnich cza.l!ach rOlg06cił lit: w duazach pisn.ny zachodniej Europy i w ten s posób przedosŁał się do IileralUry Ś1I' iatowej, a. nekomo przez snobizm takte do literatury pol.
sk ieJ. Autor, opierając się w swym glównym dowodzie na pewnym nk~jomaeie filo·
zoficznym i 1I0cjolo!:,icznym. te "natura non
facit saltus". dowo(hi, te sllą r0 7.pęd u swych
praw rozwoJowYch kllltnra zachodu przechodzi po IlIIji parabolicznej ze S7.Cl.ytów
swych w okres skostnienia. zaniku i 'miel"
ci. 810welll, te kultura Zachodu aię przetywa. _ Z tego tet 1.3 ł01enin wychodząc a równOC'~eśnie
etwierd7.1I1·1I1l fakt odwrotny
w dziejach kultury po skiej, uwata 7.a ~ n o·
bizffi c7.ystej wody przeno81.enill pesymizmów zagranicznych pW.'l: polskich pisarzy i literalÓ'W na teren literAtury polskiej.
A to z tej właśnie prostej I)rzyczyny, te
w Polsce, kulturaluie mlodej. która nie do·
nla. do lenitu w swej twórC'z06ci kultural·
nej, _ nie mote byĆ popr08tu miej5CZ\ i czaBU na pesymizm. który zwykle płynie z walą cych się w gruzy kultur. słowem ze 8a·
mej istoty zniszczeniA cty starczego uwią
d •.
Co do pierw81ej tel,.. _ to zupełnie lIłu
sznie motna !ię na. nil!- tgodzić r. autorem,
bo kultura Zacbodu istotnie 1najduje się
v.' !tanie rOzkładu. Na to "'skazuje wybitnie zarówno socjologja jak i psychologja,
i na to niema rady. Co lię jedna.k tyczy

•
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CZY POZYCZONY PESYMIZM
owych pesymizmów kulturalnych ",. litera· mogą walczyć o palmę pierwszeństwa przed Alenie "nczyt kultury" - jell necą nad·
turze połskiej, to nio trzeba brć wcale apo· Rimbaudem czy Chestertonem? Czy wamie- lW)'Czaj
pwblematyczną,
a
ponadto
stolem peeymizmu. by stwie rd 7.iĆ fakt., te nita l'popea wojenna St ruga nie jest czem' ietniej\ł prz8ciet kułtur" które wogóle
nie są one importowane tylko. _ a raczej więcej od przeslawiooego utworu Remar- nie dOclJodz, nigdy " swym rozwoju do
autentyctnie rod:l:ime i pol.kie. Dowodem que'a. _ To tet nieprawdą jest dziś po- okresu pelnego rOl.kwitu. soczystego oatego jest jedno~o'ne 01111\1 zdanie krytyki "iodzenie, te idziemy w ogonku kultury pęczniema i uchll\nnego promieniowania.
literackiej, g łoszące. te liS. nowną gonera- eu ropejsk iej. i te dopiero r.a jak:e pól ",ie- a przez to taktc do okresu swej eksp3nsji
cję pisarzy polskich oddziaływuj4 doŚĆ nie- ku nalety się spodziewać w naszej twórczo- I i IIwego pndboju! Najlep8l.ym d?wodem te7.nJCzne. albo prawie tadne wpływy lite- czości miazmatów pesymistycznych. te dz!- go, to kultura Słowian zacbodmch. ch~by
mckie pi~arzy zachodnich, a. poziom kultu- IISiaj jest on u nu nieak tuałny. Stoimy dtl- I POłAbskich która jut ra7. na 7.awue ~\'sląkla
rałny przeciętnego Jl3Tytanina czy wanza- siaj - a nadmienić muszę :te je8tem z u· w kulturę germańską I nie wyszła mgdy ze
wiallina jelt ten sam i tadnych gll;b81./iCh SIlosobienia sam raczej kosmopolitą nit Awych, cickawych 7.reU4,. jak stwierdza a!a.1 szowinistycznym przecher\. _ na conaj- cheolog)a, powijaków. T3kte kultura rOSYJrMnic między nimi istotnie niema. _
bowiem musimy skończyĆ z oklepIlnem 1)0· mnicj równym !107.iomie kulturaloym zo ska wllęla w łeb najoczywiAc.i~j raz na za.wtllnaniem tego bezsensownego twierd7.e· ,,7.gni1rm Zachodem", a czokają nM jesz. wsze, mimo. te do swego r07.kwltu - po nania, jakoby na terenie utuki czy Iiteratu- cze moogmniczone moHiwoliei twórcze, ja- nem u. a nie po ;.ll7.jntyckiemu" s..\d~ąc, -:r>: Polsk:t zawsze jes1.c7.e kroc1.y!ft. o pól ko te _ jak to za1.nacza autor - Wuua- ""o~~le takte ni!' d05~la. Jakkol\\:lek S.I~
wICku w!!.te('z wobec postępów kultury 7.~- WII ma 8ię stać dalszem ogniwem kultural- bOWiem uk B7. ta1t~l le 0~)hc7.e lInfulej. ROSJI,
chodlliej. Tempo bowiem tycia jest dziś tak nych ognisk. którym na imię: Ateny - nie będzie ono jut nigdy nawlązalllem do
wartkie. komunikacja intelektu sina. tak da- Roma _ Puyt.
dawnycb kulturlllnych i tndycyJnych .podleee ulatwiona. te świat stal się jut bardzo
Cz~' jednak do tego dojdzie? Nie wiado- Btaw rodlimyeh, lecz będzie nalotem I im·
maly. II. szczególnie Europ:.. 7.IImie niła lię mol Nie trzeba. b)'ć pesymistą. by stwier- portem.
.
na wcale nietęgie podwórko, na którem d7.iĆ, te m~1 takli. dzisiaj moie być tylko
Przenou~o teru te wszy~tklll nasze UWIIsą.lliadki por1czez opłotki jut do aiebie gl.- pięknem lIlar;(eniem, . Już dawniej, obok ,l!'i na teren kultury polskiej, a pnytem pa(lać m0ltą. Zreszt4 romaotyzm, a mote je- wielu innych. takte Wincenty Lutosławski trzl\e badawczem okiem ~ocjolog~i na ży
er.c~e więcej C3Ja, na eu r?pej Bką .Ikalq t ... gło~iI te p.ię~ne teorje i pisał o nied~lekiej, dl" ~lskie, doch?lł1i!")' do wlllosku . .t~
krojona t",·Órc7.OŚĆ Młodej Pol!kt. tlllollla pOhtyClllCJ I kulturalnej supremacji Slo- wszelkie pnepowll'dllle <;D do a~el\skleJ
w dziedr.inie utuki i literatury to dawne, ",'iańszcl,~-zny po upadku kultur roman- ny par,skiej św ietnOŚCI. przypisywane
o zasiągu bardzo zr6llzlą problematycznym, skich i ,""Crmań!!kich w Europie. P. IIulka· War!7.aWle, !~ chwilowo i to na c~as dlutwstecznictwo kultury polskiej. Bo czyi l..allkowski idzie w jep:o ślady. dowodzlłll _ szy. conaj mnlej nierealrye. Pesytlllzm. bow Prusie nie uderza nM ten francuski, ob· wbrew prawom socjologicznym - te kul- wiem kulturalny toczy melltety. takt~ I nar tura. która nie doszła do swego szelytu, nie ue tycie pol8kie. Toczy pob.klc tycie kuljektyv.·ny esprit i kapitalna wnikli 1\'oU
dercv.psychologa, jakim był Anatol fran· moie się pnedtem rOzpJŚĆ i 1l1.wierać w 80- tur.lne. Zycie połskiego ś."'·l ata lI;cZUĆ na
ce? (;1.y proza terom~kiego n'e Ilłczy w 80- bie zbyt wczeAnie bakcyli gnilnych rOzkIa- te renie sztuki i tycie po18klego li.wllI:ta mybie Baleaco"'-uiej ro zPiltości formy orat du, jakiemi !ą bakc)'le pesymizmu w ustro- illi na terenie literatury. - l me J~st on
mistrzowskiej precyzji
eVUllacji sło wa ja.eh kulturalnyeh. te nieomylne progno- peaymizmem imp?rtowany~ .. pesymizmem
Fłaubert'a? Cly Staff lub Jtasprowicl nie styki rychłej śmierci. Przeciei urno okre- wziętym I zalfamcy. dla )ak.le:04 latwe(:1l
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dnny polaklej &nobitmu, pn.e~ Dutych pOwieściopi~:u."y i literatów. Sio! JfIt;t on p6'
symilmem tak samo loifictnym i rodzimym.
jak IHlllymitm franculIki, niemiecki et., roIyjaki. ro nałt wlalny Dieltety, I)ol~kl. narodowy, Ilowia66ki pCllvmhm kulturalny,
który l't1'rÓ81 jak i gdlielnd'liej na tle pllyeholy powojennej, a który jedne f. kultur
pn:yprawia o paralit postępowy. a drugie
o silną influencę.
Tllk aanlO myliłby lię len, ktoby Bądtil,
10 nast bibns staLyltyct.ny Ilopulary'l.3.cji
jest nec1ą Btalą i bq<bie u. lal t o tak samo
dodatni. JD.k dtieiaJ. ZwrMmy u.... al("!\ 113.
Iic1.bę dzieci w rodzinach naszej illtellgen('ji. 1\ prtekonamr ~ię, te lictlla la rzadko
pr10kraCIll. ObeCDl6 nc~bęl. A 07.naCZl~ 10
tylko tylc, te w tej warstwic marny jut
d~iA akuraL
tylct ko tysek co trumien.
ZwrÓĆmy ponadto baczną llwugli lIa bkt
nolowany przei BocjologJQ. te sylitem nooma ltllzjar\~ki corat b:'Lrdtlej ]lrtenika do roddn warstw nitnych, robotniczych. choć-by 1. powO(l1l betroboci!l. I 8kn\jnej nęd1.Y,
która S\\ą C'ln rną l apę klu(bie w sjlOl!.ób

wcale groiny na plodnoAci DtU'ooowej, a pośred nio na Jej twórcto'ei i kulturze. Wpr.wdzie prawa. biologiczne rozwoju joucle
pracują dla nall, ale jelili ogólne nutawienie psychy JlO1~kiej Bię nie '1mieni ni lepne. tO pn:YJdlie wkrótce. mott· nawet bud'lo slybko Cf-llB, to l>Octną i ono pra.co\\ ać
pueeiwko nam.
Nie chcę ablOlutnie pelymi'lmem raprawiaol twórct.oAci polikiej, alo ~twierdtlun
rakt. j:l.ki lIocjologja Obserwuje od CUIIÓW
powojennych na terenie kulturalnym, ul'lególnio w dtiale literatury i sztuki. Ten mllł/Iowicie, to twórc~oAt europej~Ka, Obojętnie, Cty 10 francusk:!.. pollka ely ulomlCCo
k3.. - Btoi zarówno bcuadnll przed widmem nihili1.mu my ś li i rormy kulturalnej.
Wydaje siQ, jakoby świat powi~lzial sobie
Il-'s1.yslko. co m'al (lo Ilowiedlenln i jedno,
co IIIU potostaje. to c7ekać Uli kataBtro rę,
która go m01e wybawi ć 'Z. inor('~i i trupiego
rozkladu. Tylo notuje lIocjologlU.
To tet sumując \\~zystkio 11101'0 wywo.
dy, dochod'lę do wniosku. te ku tura. polsk:t, będąc najbardziej mocn!} i najbnrd'liej

oryginalu" kultu rą. ze wUYl!lkieh kultu r
Illowial'lskich. nie idzie dziś w ogonku innych kultu r europejskich, za"'$lO je r6wnowat y, a pod pcwnemi wtględa.mi je na'l\'et
IJu.ewytua. te: mimo wnystko i ją jednak
tOCly takie cterw pellymi'lmu, nodzony
I'nel duclla Cl.'k8U i Bpecjalne .....arunki t ycia polBkics-o i psych., pOł Bkiej. Dalej, te:
Ibyt optym:styct.nie IIle wolno nam ~lI.tneć
na nn·ue statfStyki, świllde711co o Sile naI1.Cgo narodu I nanej kultury, bo wnet mogq. się one okuać "Zwodnicte. Poutem, te:
nioodt.ownym \\aruokiem, by jakaA kultura. mogl:l.!.Ię wedrzeć na naletne Bobie nuyty. _ to ]lr7.edewszystkiem dopkonnle 'II.'
mOlloznnnie i 5.'lmopoc'l.ucio mocy du('hll
narodowego. lO nagły prleblysk ~njlLnu
Ilrzonikaj1)cego orłowym w/.rokiom swe \\IaSIlO molliwolci twórcze i nieprtebrall8 po·
IOllcje li1.yczlle i duchowe. Lecz do ~i87.eze·
nia Bię lego świętego misterjum w ll!ljgIQiJ..
szych. pokładacb dus1.y polskiej. dziś. w pokolenlll ludzi malych i IIchor1.alych, _ jeBZCZO bardto daleko!...
IJ,onis{aw SzcU'brzllc-.

jednak nauko ..... ym znacznie go pnewyt:<.zająeymi. Niema więc ani pro!. J. Ujaj&kie~, :Uli Kleinera, ani Pigooi:> KOł~
li
..,
...,
. zyjko ....-skiego L. Berna.cltiego i in.
Prty kilku wymienionych pominięto zaś
rteczy hltome, np. autor Opuszcza prof.
Tad. Grabowskiego "Wstęp do nauki lih' r:uury" (I027), oraz W. llahna ,.Bibljog ratję bibljografji". A właśnie nie od czego innego nalatalo było "poorQc'l.Ilik in,.
."
, .,'. _. ,
?rma.cyJlly r?zjlOC1.1, Joli\. \JUk w~'mlieni~
ma na. wstępie zaraz tego ' nplta nego
dziela DahllJ1, niet.będnego każdemu poloni!k.i('. Po tcm lrzcbaby było podać
(róW1tiot pominiQte!) "Vademccum"Wicr-toow.skiego, nast~~nio rzoczy tcoretyczne,
tycz:tce wioozy o literaturze {swoje iobcej.
Zkolci opisno IHJdrllCl.Iliki literatur 1'0w"l;.zoolmyC'h, POC1.C UI prz ejŚĆ do rOZUlllO!'.
w:\.ne~o wy Iczelua opracowali literatury
pOlsklcj, dopiero przystąpić w ukłaJzie
I<lownikow)Ul mctooyc2.llie i krytycznie

na: "mutantur en im et ...ariantur": Nie natal
jeucze odwiec1.ny molekularny, t ... órety
ruch elementów IItwonenill. 7.arÓwno bo
wiem platOński demju rf;. jak i chrześcijal'l·
ski Bóg, nie dokońet.yh wllpan;alej bu'.h.wli
wl1ecb6wiata. Wiele jencle POtOlltaJO ce·
gielek. których uklad nalety jut do ludz·
lioścl.

Calkowlt1) harmonję osi1)gnie Irena do·
piero po zrozumieniu tych IIÓw. Cel IWO~I
ty~ia odnllj~hie wre~tcie ",. mctafizyczDlU
pOJętem maclonyr\stwie.
EugMjUtlZ M. SclJummer.
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Światły I kulturalny
człowiek wspÓłczesny

musi

znać

Ido
te....o, od
OZl"!'O IJ·
KOrbut zacząl.
W ten
;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. ue
n
"IJOsób
mógłby
IJOwMtać
instruktywny
IJ~ręeznik ~U1iwcrsrteeki, ;Kodn)' tego
Iman:l.. ObeCllw, pOUlIllIO wy!lllku i lIT.1cy
prot. Korbutli, mu~illly poważnie znkw~
l) ,tjonować celo\lość uow~o wydania "Li.
Kiedy pr1.oo kilkuna.sty laty (1017118) mie następnym. T en stan i.~ tnego ,,~ilva l t;lCem stuleciu. Słusznie. Alo w takim ra- t/'n1 tury " l i lej formie. zwla!lzcza. że ut yukazały l'i~ dwa pierw::-ze tomy .,Litera.- rorum h , w ktÓrym literaturt;' dOtyu..~ tle CtellluŻ niema:
Il o:<lworows kit>go tu na t() fundlJJlzów publicwYl:h,
tury polskiej" prof. Gahrjela Korbuta ' ), danego autora I>odaje się w zn:l.c.Złlej lilie· ("wYt!t.'Wil'·, według termitIU Korbuta,
\r kOtlCIl IV tomu sprawił jednak autor
zająl się niemi krytycznio i IH-l.('l't'Owa- rze bC'.Lkr)'tycwio lPn)"ezelll układ i:!r:l- w 1901 r.), Irl.yko .....:--kiegn OOO-ł ) , J ed li- w:s:q.. tkim nil.'!ada niespodziankQ, oto wli(('lii &zcz('gólową ich analiz~ dr. Sta.ni ... ł aw (icwy drugiego wydania jC6t te w7.głQl.łÓW cza. (100:.&), Bartkiewic:ta (1907), Maku- czyi J06e jJha. Coorada (Korzeniow.skieg·o)
Lam. Tom Ili/'nvsty (wiek X- XV II) omó· oszczędnościowreh mniej dogoduy nit szy ńsk iego ( 100s), )lilalitewskicgo, Ze· do nędów :lUtoTÓw polskich, wYlldenil
wil J.! runtownie i ob.izenlie w Przewodui· pierw::.zego), rawwaćby mogly jeszcze in· gadlowicz.a., lIIakowiezó ..... lly i wielu in., angielskic lylUly jego dzieł oraz skąpą
ku Naukowrm i Literackim (r. 19 18 z. deki;y. Nicstety, indeksu rZOO'l.Owego, któ rych dzialalność jut !>rtetl wielk:. Iloj· O nich bibljOł,'Tllrj l.;. W P()O(lowiu (str. 3(7)
10l, tom zaś drugi (wiok XV IIl- 1820) wprost niezbędnego w dziele tak obszer- uą &kr)'!lta,1izowala się lub ch:uuktery- fakt ten tłumacząc ,·IJol ... k oSci ą" Conrada
w OSObnej SO stronicowej broszurze S). nom, niema zupelnie. Indeksy OIiÓ\) obcj- stycznie ujawllila.. Pomieszczono n:lIO- oraz lylko składem okoliczności it
Obie te recenzjo mogące słutyć za wzór mują zali 1.aledwie auto rów zasadniczych. mia:;t dwu pisarzy, copra\\"da niei.yjących, cząl pisać po angiebku, pozwolił SObie
~umienności, b~stronności ora'l objek- [ w tym wypadku nio strac i ł waloru za· a!e dtbiutem daleko poza 1914 rok \Iy· 1)I'zy tej s p05Obno:ici na dosyć niemiły
ly-.vnOŚCi krytycuI (' j sta.wialy praey prof. rzut cyt-Owu.nej na w8tQpio roccllzji: "P. biegłych: Mal:«:zewskiego ( m20) i J. 0:1-1- i niolicujący z powag:. uczonego wybryk
Korb ut.a. d lugi szorl'fl- umotywowanych 'la- Korbut - pisal dr. Lam - nie uwajc ani sowskicgo ( 1923! ). Nic znalazło ~ię za to w stosunku do I'rzybYbzewskiego: "Przyrz utó w natury metodologicwej i histo- alfabetu, ani chronologji, ani pod zia.lil m.ioj sca. dla tak wybitnego I)Oety jak Lu- padOk tet tylko uz:}dzi l - piszo p. Korgdyż dopiero na tle
dwika Al. St~lffa. 'lmarlego w 19 14 r. but -, te PrzybYSiowski, vil!arz Il iemiorycznoj, wylio-l..'l.ly d1.iC~i ą.tki b ł ędów, b ra- według trcści, ani według war tośc i ".
dziejów ludzkości
kó w i p omini~ć . Krytyk ostateczną opinję ,Błędcm na.sIQllnie nic,do darOwania j~s t Brak. n~tępni~: \\:. Gą.si?rowskiego, St. cki, 1. jQzyka i z ducha swych pism obcy
sformułowal uastqllującO: " Pr acę p. Kor· medbalość w podawanm tylułów dZiel. Orabllll!kiCgo, Z. KawecJuego, B<llldrtm - l)Obkości. zootl.ll jlkLrzom polskim i to
zrozumiet można hibuta nalt' t.y jodynie uważać za materjał Jakażby to byl!l ogromna pomoc, d1.i~iaj, skich, Edw. Lcszc'lYlhli('go, 'rad, Klin· raez!'j:t j'~1.yk a Iylko: gdyby nic ten' przystorj ę współczesną,
do s łownika IJisnrzy pol... kich, ulowny gdy tak niczłIlionlie trudno o Bibljog-rnrję c~yńskiego, &Im. Zccheutorll i h. Jdcli plllte,,-, t)i~alby w dalszym Cillgu po niezresztą bcz jHkiehkolwick zaSll.d i sy.. te- E<:;treichora, pOiliadać kBiątkę podn';l'zrt:b f'lę 7.1.lala'lio nlicj sce dla trte('ior'lędlw- IlIj('(:k u'". Po1.ost:lwi!lj:łC na uboczu hunr()..
wszystko
to, co dzieje
mów bibljografictnyeh, .."
w którejhy moina bylo mieć pe .... ne i cal- go łllsarza Leo Behuon la. (I !), dln!l'g-o rr..,tyczllij- k Wl:~!jQ. rel~illdyka cji Conr3(]a,
się w tera ź niej szości ,
W st~unku do drugilgo I>o więk sz.one-- ~owito .tytuły UlWO~ÓW n.aszych piSo'!. rzy tylko, i~. r oz Jloc~ąl ~ s~',\- ."tw~rc.~olić': CO prz64.'I I·Ż IJl~mlcrull ctwa n:lSzego nie
go wydania stwiertlzić niestety zh'"Óry wy. t daty plerwod.r~ków . .Otyht to tby~ wrgó. w ,,~lr~gleJ polo .... le XI.X wlt'k u , J eż~1t wzbogaci (sarni i\llglicy uwatają go za
Jlada, iż S,1d tCIl niotylko w calości ostać rowalle ż:Jdallle~ A .Dl~wty,.lak Ille Jes~ pomUlSzcz.ono , ste,reg m!('~ot w ~()(I ~:ł JlI POlaka!), 7.UprotClltować musimy stanowo
.. \Vl t lkn n blorJI'I )'o\\, uehnl'l" opr.~ill mote, nic I)rtybylo mu j~z.c1.e sporo Przeważni; I>oslugnvallo Stę skrótami. np: AlfrQda Nm.tll~a (IV, ~.26) , SyJOIlk-ity, ęZ() J.lrz(·ciwko .lezpodstawllie i goło
r.own n.. P"e. IIRjwym\niejuyr.h U(.ZC)afirmuj ących argumentów. Prot Ko rbut Daty są llIepcw~,?' (tak np. dramat Asnr- pL"l.-1~;I:{~ ~rl:J.?7.111C l)ra\\:le po tydow- ~IOWIIIO ?uconoJ. na 'p~zybrsz e",,:jki('go
nyth polikich: Pror. Un:",. Waru. Dr.
ZllArz.egl lilQ wc wstępie, te k!;illtka. jC'b"'O ~a "Cola Hlollu wyszedł w 1 87~, r" nl.o sku ( .. ) I nlomleoku, powIlIno byłO st.1f- IIIwektyww, cilOClat w JCJ ŚWietle wlaści
St. Arnoldu, I'ror. Uniw. ,,"&nz. Dr.
nie jcst "ani historją., ani slownikiem, :l.ni Jak p?<lallo w 1874 r., ,!Ja.-tkólka ~ D~u- etyć go let dh~ współczc--snych wielkicli wl'gO dopil'ro zabanI ieuia nabiera men talJ . U rOllls kJ~o, Prof. Uniw. P(lIUl. Dr.
K . CbodvnlckltrlO. Prof. Ulliwenyletu
bibIJo~rafją., _ jCdt natomin,;t podręc1.ni- 10wsJtlego w ~007 r., n!e w 1000), IlIe· pisarzy polskich.
uoś6 autora.. tbyt mote obs7.l'rnie omÓwio.
LWOW1L b •. .J. Czekllllo\\'skl ł'go, pror.
kiom lntorn acyjnym, przczn:lewnym dla rz~o brak Ich 7.u]lehlle. Ct~to. IIMONie inac1.ej obszodl siQ autor 7.e swymi !le j książki.
Uniw. JlgieL Dr. J. n llbrou skle(llJ.
studjują.c.ych ,/auk<)1cO dzieje rozwoju ~ll~ast ods):la. nas ,~utor do Eo!trelchera. nieco młodszymi kolegami, d orobkit'll\ !
IJr. Wiktor ZO/'T2CWtlki.
Doc. Uniw. Jllgiel. Dr. J . FeldIllOI!Il,
piAmiclmicttca 1I0Iskiego:'
ma prze- I
.
.,
.
Proc. U~w. Lwm.'~k. Dr. L. Flnklu,
dowiIlystkiem _ czyUuny dalej _ 11110\ \ ydame dr~!e " LI~"' r:;tury 1;naczme l'1-or. Uruw. Wilna. Dl. U. Ilnlcek ll'go,
Jym praco\\ nikom, I)TZI-'.iOlępujllCym do sy· pror. K, powl.ększyl I hC1.b~ p~8~r'ló":,,
Doc:. Uniw. Waru. Dr. J. JU" 'or!lklc(lD,
pror. Uoi",. J"jI;icl. Dr. W I. KOllopgtema,tyozuych studjów' !lIVI litcralurll pol- I dop ro~·ad7.ell~om do Ct:I.'!U .wlelkleJ wo~
C7.)'I'ilik lr (lo, Prof. Uniw. POln. Dr. J •
f'ką". lnncmi słowy IIln to być podręc7.llik ny. Zallletl?a.1 J~nak U ?zyu;ć .r~~~y Il:l.JK o~tr7.cn sk l ('no, Doc. U"iw. Jagiel.
.... <
...... ~ •• L-;
( }"{ ied ll'lk os l 'lgn-1ł po- elentont..'l.rllleJszcJ, OOOWI-1'lUJl}{!(,J k.lu logo
\1. Kukiein, Prof. UlIi". Jag-:el. Dr. J..
1.iolll ulliwcT8yteclo? -UtY mO'L~ ~p<7l"'''(, " .. tom w slosunku do nastę lluych \1'y\lań . "Nie wien..!, by smutek by.1 . prod uk tywn4Ibie rać: albo ca łkowite pO~4tenle IIlę w odl'lotro \\I(''I.II. Do~. Uniwen. JagitI. I)r.
swych prac naUKuwyel •. I'''l,""willni" wy- I twórcą. ~I q. ~ U B~y I lIdzkl~J , stwononoJ męcie uczuó i namiętno~c.1 (jakiego tąda 0zamiorzOJ.lo zadanie?
l' lwll r!l kh-IID, Dor.. Uni .... War.,. Dr.
,
. ' ".
tkniętych b łędów i pneoczer\. Ct.)·ni to U.O r.aa••o~cl. I lIpoJenla -. mówI w .,HOlltrt&- deń mi loM Ireny).• ' bo p,w,'··'·o.
'l.aninl Się na. to odlJOwre, IItw16ru1.my, lIlell'al
.
d,.,. rs k lOgO. - IV nyst k.Oj '/.0'.
k paaja ZllwOtlU.
I'rzl'\\ orsklello. Prof. UDiw. 1'07n. Dr.
wyjąlkowo.
Z uporem I:{odnym II~OIl!U NIIla
A. SIWlkO\U ldc(lo, Dr, Ho Slull1:k,e'le "Literatum" K orbul;I , wbrew :tastn.c- 1.aisto !CjM'lcj sp rawy, nic cytuje, np. A. id ~obr~go .w t)'c.' u llaz..ualllm. to b)'lo 00
"U'",iadOlllil sobie dobNO talą owa
\\le1.1I, P rof. U"i.... Jnlriel. Dr. .1.
1.eniolll autom, jMt jtdllak rO'l.ulllowaną. Chlędowskicgo "Spisu dziel I>olskich ~:tl Ilc~.ęŚ!IW)d''''1 ' ?la.teg.o t:l.k gorll.co IJra- d rwili i Ogrom Ilicboz~'eel.e!istwa' Rio b}t
Smolel'isklellll. ProC. Uniw. LlOowlk.
bi b ljO",,:- ra fją, śeililej mówiąc, nieudaną
I
B k
k'
.. SII9 I17.ct.t: Cia a sloble I dla drugich".
IIOwnym czy IJost,P',o t1obno . Ie
,
Dr. A. SzellloowskleflO, Prof. Uniw.
próllą rozumowanej bibljografji naszej li· ~puszc1.onyc.1 w elit ow-sl.lego " IIiKlo rJI .8.10\\11. le moglyby Ilio'lawodllie slanowić to InaC'l6j Il00t~pić nie moto 'Mi,d ~zu,
'b
I'
. t
uteratury", ani "Bibljogra Icznych ksiąg 1,1leJako molto nowe,' pow.iości Mo. retilla.. " "a"".II' ., " ".,.."",_."',',,., ,~,Y&.t c~.,'
Wllru. Dr. \\' ll l kll ~Cz!lrllt'eklc(lo
te ra tu ry. Za bl ljogm Ję uwatalla I cy 0- d ."
_I
I
J S
k'
Z
I
walia l'"" I>ra.c;a. KorbUla ogólnie (np. wOJe'.lA: ewe a przy . . Band lem, ~ Cli. Ił. IlrOS lotą. wyratona JeB~ ,w ,Olch wyśl go my ś li. amilości:} kobiely nie chciał w .
f
Oraz b. wielu innycII. Wstawmy się te- rl lo.zolLczua st&:rych.Greków. laJ8.II1Ia, bel· bierać, .. Jestem J'ak ofker na Iac",
dnje n\Vorn ll eJ ę
lI ahn). Oczywiściel tu i bibljograFja 1110- raz w polotenie OW"""o "młode"o pra. IwOllld',.',',',.,','Y""'kJ,fl.I01.Ofd'a". pr:tejadwllsj4",'", h'lię cOfn, .;~ Ilne.d nllk:l.zem Iln~lIIa~,.'~,.-.N"
., hy' " I>"",,culikiem informa.cyjllym". oownika.", dla którego
~I!l"
,
'"
"I
..
"
kei-1tkn. rzekomo . . .
.
... W 'Z. o no
c o· powtaru RO Ule w du!Zy _ Nowa. w An
na jwyi:szego poziomu
I to nie jest byuajnuliej nowością.. Niemcy prl.eUlaCZOna. Oto p rzykład naiprOlltszy : nioll~ I . oma~I:l.cJi u~aj~nych fI~id ó w t y- d.romcd1.ie" lO ja8ne ~lo;l('e, ktÓre zapalil~
naukowego,
najwiąkszej
mają ich kilka UlI. nieukOllC7.0ne jeszct.e, potrzebna nam data napisania, lub wyda- ~.a
~aJo ~l'tórcz4: Rllę I potencJllną e~er- Ilę w mglawicy, naprow:l.tl7.ilo !tO na odkry.
(lrul:{ie 11 tomowe wydanie literalury .
N
SJ" o tóroJ .M.orstm. mÓ:"'1 PUCt u!la Jed. cie nowych pralI lJudowy wszcchAw;.ta Dla
bezstronno ś c i , najlepszen.lego pod nar.w, r.-iatd zmienny;' ",I
K. Good('ke'go'), lub R. M. .Meyera.'). Ula takiego arcydzieła, jak" ad gl~bia- !lej t bohater~k powldcl.
go wyczerpania t e m atu)
p"",. .,., k
.... A • .,
'
mi" Asnyka. OkazuJ'e si" te utworu t""'"o
OdŻegtly\\allie się aULOra od miana bi bl JO·
"'"
"""a .urs I pn:ecty:
Blę tawsze 7.jawi~ a pelne l:l.jemnictokl
n ajjaś ni ejszego ujęcia
grafji jest i nieu'Uli!:uJniOtle i nielJOtrzeb- wogólo nio ztLnOtQWIWO w "podręc'l.lliku
.--: ,.A ja n,ie wiem, co I't'olę, ludzie !Zetę- Ilr7.ej~~y IIOIt;in~'cb i IIzlbkich przemia~
p r ze dmio tu, najwytworne. W bibljografji rozunlOwanej niek().. in.forn:ta.cyjnym·'. Pragniemy się dalej do- 'h~:1 ro?!!\ srę egoistami:'.
euergJI, odl,y~aJąc\"('h. I'q n:l. ogromn4
niecznie znów IIIUSi:llyby być wylicz.one wIedzlec, 00 stwonyl l~gi powieściopillarz
I urbkl JCllt neurasteDlk. Obca jest jego sk.alę. w obrębie ~aiek,l ch globów 6wiata...
niej szego wykładu .
wszystkie najdroblliejsze artykuły, prze- kresowy AiJgar Soltan (jcden z \licrw- ua:turte t ?lno~ odc1.uwania wpelni netę- \~ydr7eó Bo~u taJc.mlllcę Itworzenia. Itać
cil',nie powinien byĆ właśllie rozumowany l!Z!c~ rnalował lud r,u~ki), a litkli ni.c ....~- Ac!a lub lUedoh. ~eg{l apercep~je pn.ytlu· Się slll~elllu budo~llIc~ym kosmosu, wielkie,
Firma wydawnir.u W}'POP.łyla
wybór ato tet ,Jr1.ooewszyMk iem sViltem. mienIOno iad.not;o d'lleła, popnest:IJą.c na nIlone 1Iq. z~orzklllafym pesymrtmelll i t4 \\sl,anlllle 7.~danle.. Na ~knydlacb ducha
,
,
•
J ~
dat.1.ch urodZili I zgOIlU.
calą la rdoUlczną, kawiarnianą atmosfer .... w~ o~ ku w eClno~cl ... A olla (lreua) sila.
"
W
ielką
Hi s torję P ows l e c h ną"
Autor w uklad7.le cbronoh •.gleznym wp roZ pośród kilkudziCilięciu powieści Gru- w któ rej Bię obraca..
\\Iatąea go t ziemią. uciclcAnienie :tywiol~
I
nadko
, polybnym pn:e pyebe.m.
~adza. s~hem:ltyć.zny poozl:tl. na Ok resy, szeckiego, z wiehl w'Zględów nioobojęt.ne-. R:l.doAt tycia bowiem jes~ ucto,8"ólllym ~Ił zy, w nim u~r)~~ej. Pi~kna. niuczlIC'a po·
I t ULaJ uJawrna SIę odrazo pierwszy k.ar- go badaczowi nowszej powieści, wyliczo- ?arem. DI~ wielu organhacyj Ilsyclucznych ęga ~oc~esnoAcl. ..
dym.llny, .II.etodyc'lllY b.'ąd .Jlr~y . .uSilI? 110 tylko ooicm. Prz)' Nowaczyr\skim po- Jeu ona. Dlopojęta i lIieosiągalll:l.. Ola kOili,
Ilal!ck l walc1.y z U1lcierajllcą nad zaborSze ść olbrz ymich tomów
•• I
k l'
ploksów n&tologiC'l.llych jest wr,c1. odpy. Cli. Si lą materjalislyczllej Iramiętno~ci. Na
wa.mo
."",18
ego
rotgrlUHCZellla
ZJIl.WIS
minięto
cieka.we
l'Ct!O
ta,'ne
druki
okup...
I
'
I'
k
d
ma"
t ck h
<t
C lD.Jąca.
a ą ra oM tycia w na~\\'ytszym
rgmeBlO tye II \Ioz nań Ua I'Ickiego kreśli
(5.000 dutyeh Ilłon). odbit)'eh nil wapa·
era le
wytwaI""L:\ Illomenty .czas~m cyjne np. "Szopkę', "Od pra\\Q"; nil' za- Itopniu posiada w "RozgrzeszenIU" Irella autor naBtQpujące ironicr.no uwagi o nadIlinlym he7.flne .... nym p"pie"!! ilUltrll·
\\l)rOS~ hUlllory",tycule. Oto np. UICrotllm znaczono, io "Neuwert", to byl tylko lIalicka. Nic odra1.U osil\g:l. ona ton dobro- Chod'lllcej sll)lrem:\cji kobiety:
eyJnym.
MOrS"1.~rll (I,. 489~, z.marły Jak po~3.?0 krótkotrwały PIleudoni m dra.maturga. Myl- c1.yu.ny, sla~. W Jlowioilei jesleśmy Awiad.
"M~zg ~obl ~ly - 1I.1ówił Bobie (Ralicki)_
w: 1 ~_ 3 .r., hguruJe J:tl-;O IJrzcdstaWlClel nie k ryptonimem "Wła.!!ta" O'l.UaC'la auto r kaml clętklego konfliktu, jaki przochodzl nadmlorme Się rozwIDął w ostatnich cn·plśmlenn~ClWIl. barokowego, r01,poczy.na- ~liriama- P rze~mycldcgo w Chimerze. Myl. gł ówna bohaterka "ł(ozgnoszonla". Na Bac.b. Przorataj1)ca jest ich supremacja
SI.dm ty81ęcy pief .. t lIul trltrJ w tek' cl.
J ~ego Sl~, ~odlug: ~utora, od I~ r.! nie IJOOnjc datę 7.gonu O:lrczyr\skiego, 20, c1.em10 polega konflikt Irony?
w tyciu Sllołec'l.llem w lileratur'lo I w nau8t:lkl plll nn rotog rawIuro",),," J ('d~
:I. ....'lęc ~ kllkMłzl~U\L lat po. śmierCI zamiast 19. IX. 1888. Mylnie pnypisuje
Oto nie Ilotrafi on:l. łllczyć wymagań i wa- ce. Je~eli. tll.k ! Ialej pójd.lie, t~jdtjemy
1I0~ 1 wlelobnn\'n}'eb, dllj,
pn:eglQd
poety. "Cót pomyślt pocz~tkuJą.c.r, stu- II . Morsztynowi "Hiltorję o piQkn ('j Dyan. runków wapó!czcllnego tycia t wybucbaml (ml~~ct)tllll 1I,/'~llIgO do rolr .trut.mów, wy_
dtiej6w
powt1.«'bn
yr.b
w ni"polyboej
dem,. wyczyta~.Il.y owe dWie daty?' za,... nie" C' • . Zttttat'
t1,'",""y '.'I"y.' .;, IIwoj namiętlloAci. Jetoli przyjl\ć, te natura &~ IlIIl)ąCY,Ch lIaJIII1117e p~slug!. Nrewola ko·
K
~ ._
"" ~..
.... ....
lud1.ka posiada dwa stany: pncsvtu lub ~e~ SIQ 8 ·ol'.Ct.)·I!". nie mecIJ Bóg broni, by
dot)'ehc1a. rugdaie gaJerji reprodukcyj
.rtyt.aIlO"',:"';:1 uległy w Ilowem wydaniu OWo ~ Iy llne jut nienasycenia, to lrcna fla.licka dotk11wie od. nie trlcu~ta Ilę lIIewola .mętc~y.'l.D. Będt.io to
llytuJo slus'l.Dl~ I~r oI .~.
• WlIsy.lkich UlUlleÓW I Irchiwów 'wi.ta.
w nader poblażllweJ ocenie klllltkl p. Kor- wst~)y, chRrakteryzujące eale epoki na-- czu\\a lltan drugi. Powstaje k .....elt)&, Cty coA potv.~rllego; e06 1H0ludtklego, o ct.em
buta.
. .
litego piśmiennictwa. Oto takie głębokio bohaterka nie cierpi poprOłltu na IUmfoma- nawot m~ 61cć me 1II0ina bet ZPOty. wobec
WUYłtko to ,kład. ,i9 na
Bet U7.3.~3.(~U1ellla ~rz.edł~tył autor zyg- określenio: najznamienniej .~f4 cechą, pii- l!jęt' Gdy t zda\\aJoby się, te nic uie powln- ezego zb. Cd."II kalune. haremu \ dom.ów rOtmW1UJw"~1 "ZI~ty .... !Ck" hteralury! aż do miennictwa barokowego j08t j/'go _ ba.. no 8laó na prteukodzie do jej nctcAciL pu~t~. Kobr~ta w roh tr~:tna będZIe IIt~
monument alne dzieło,
po.ło .... y XVI. ' WIekU! Pe('udoklasyktem za- rokowość (1,466), albo: "Z l'odn/',' strony Ma męta, kl~ry ją koc.ba. NicteJ{o nlepo- hlr.. le .bethu~slla, gd):' JCJ mót.g tapanuJe
I I NI I D
k
t
dobn& tan:UCIO proresorowi lIalieklcmu. 'lA. nad h.lalc.m I Jl~lerobl !DętCZYZD . z natury
jedno z największych
III lanow~ . r r~.
~ O ~esu !olllan )'cz- I'..ystqpuje barok włoski, czyli lIIarini7.m, don mamut, _ przeciwnie miody męiczy . II.ab~zr~h I IllDleJ puobleJ(lych. na niewol_
w powojennej histonego wilczył m. lU. NorWIda, Klaczk ę, M. t dntgiej barok polsk i IIzlaehecki czyli ZI.'."-, Zad", .,mól kli,tkol't'v'" _ uczony, do- mkó w Jej 1It..a leń ~twa i .bietcrjL"
l{o.m:Ulow
sarmatyzm" (?I).
b!JaJący Się u'l.nl\.llia wymków
,.
T
k
\ ~kieg,'o, K. Estreichera,
T T J r. ' ł,'aleńZ
8wOj pracy.
~ . arIO 11
1 I~'a dyJ(resJa mimowoli pnr.rycznej literaturze eu" logO, ~ IlCZ)Ca. nawe~ . . eta. ~ UJ
Doprawdy, tnebaby chyba. SI)Orq. bro- Gentleman w ka1dym calu.
pomllla dow:cszczy aforyzm Oskara WIIr opej skiej,
JlO7.ytrwl!>lą. wl.'dł~g llror. K?rbuta J~t ~zu rę napi.sa.t, gdyby s ię ch ciało zebrać
A jednak _ malto ńat'AO to pnechodti de·~. lliatorja. kobiety jen Itis~orją.. najgor.
IIJ>. \\ erasenhof, Zapolska, SI~r~sz;.w:Jt11 skrupulatnie i uwid<K.;7.nić w~ty8tklo błę- Oatry kryzYII. Irena nie jost uczę!liwa. Ta ~.eJ forl.ny. t) r:lr\stw~ , Jak~ .Awlat kll~~ykoł
. K~:lol>rncka, a nawet ~O\I",,~I I 1 11&ud· dy nowego wydania. k s iążki p. Korbuta. !Iroct.!- istota, o wYllok ien\ pOClUCiU piękna,
~ok wldlll~1. A. mianOWICie: ty ranJI sIli.·
"W ielką His t orję Powszechną"
sk i. ~o go rsza, a.UtoroWI p.odzl.a.1 na okre- Odkladając 8Zc1.ególy do C'l:l.!!OIJisma fa,. Jut Jednak tylko kobietą. Irena jest za. bJch nad ell~yml.
..
.
~r Dle wystarcz.a, w obr~ble Illch stwarza chowego, niemoMu. jednnk pominąć tomu zdr~8Ila. Nie o tadną kobietę. 1.adna inna
W rezultaCIe, .aby uwolnIĆ al9 od ~awlą·
mołna na b ywat dro'll prenumeraty.
J('szcze IIlCChaIllCZ!I~ układy, blldt to we- ostatniego, na.jwiększo budz:lcego zainte- kobieta nic \\chodti tu IJOwatnie w e-rę. Ire- cyc~ go sek.suall~!yc1.nycb n~mlę.tno.śel, Ha.w wylOk04ei d . 9'»0 mielio;c1.nie (n
'1.lug w}.'darzeu d1.leJowych, IUb.',3.tunk.ów r080wanie dzięki uW"I>'I,dnielliu literatury !la je81 IIOpr081U 7Judrosna o urmlowany IIckt POltąpl okrol:"I!, proz.alc1.lIle l okropdwa uu)'ty), objo;to't'i 96 Itron d",kll.
ób
ak.....
""I!l
1.awód .~wego męta. Nie pojmuje tego, t e nIe po męsku: \IC1.m!e sobre p rzel otną. koI t ck h S
1'0 równo lit; bli8ko 200 Ilronem formaI e ra IC.. 1)0i! .l('11 zn olll~cle zwt,'l". wspólczosnej, 100t rÓwnież Il aj więcej mo- obok Illej m~iczyzna ma inną pasję: pasj ę rhll.llkę.
tu powiekiowegn, t i1u. trr.cjR mi, tabli.
s~a chaoe I u t~udllla. .korzrstan~e z kSIą.ż- te nastręczającego uwng. Podstawową do 6wego 1.:I,wodu. ProfeBor Halicki jest
A ona, Irena?
eami ete., wil:glo;dnie tl. !!U' (iO kWilI'ki. T.ak np. Nlelo~wlez fl~ur~ J e, ~t pod kwalifikacją do osiągnięcia nicAmil'rtcl- astronomem. Kocha swo gwiudy tllk, jak
Mogla go była 1.dr:\dziĆ 'Z. Turskim, przemltalo;e (u 6 te.lyt6w).
s~deI OIlla. rÓtneml pozyCJaulI plśmlon- ności na karta.ch dzieła. )l. Korbuta, w o- poeta kocha rytm wierna, jak uc:f.biart Iym, acz t.ncurutenizow:tnym poet, który
mctwa pseudoklasycznego (t_ Il), a nala. kresie piśmjonllictwa, nn'lwanego bez ręce IWO napawa dotykiem kompozycJi 1.a n ią Awiala nie widzi, a obok 016 wid'li
taloby IDU się mote i !iódme miejsc/' w to- więks1.ych «krupułów, nOOro n'antyc'lJlem I).yly, jak muzyk-kompozytor po,Ktllta Ilę t~ ~ro~l.oj dziewczyny, która sianie się
P",numerato; naleiy nad'yllt 1,6ry na
(1800-1914) jes t: 1.goll autora. Ta ciąglo w ekatatie nOIl'ej melodji ... Dla mego "No- P in'ej Jego toną· Irena nie odda się Turkonto P. K.. O. Nr. 464.
') G. Korbu t: Literalura pol .. ka od po- .
.
P I
I
wa wAnd romedzio" Blanie się tródlem naJ- sklcmu. cboć W nadmonkiej willi maj4 po
cqtkÓw do wojny twiatowej. Wydanie l::~ze OIetracą.ca w o ~c W:l. or~w "za- t1\\&1el' Ilodniety i najnamill.tniejstej emo. temu wyborną RjlOIlObnoAć_ Irena jest uczci.
,dooydował~ f! zarCJcstrowalllu w z.'ł:~ cJi. Ua ieki I't.....ysokim stoPIllU pOlIiada me· wa. Nie uczyni tego Die z raryzeulltol'i'lIlUch
drugie po\\iękuone. Wanzawa l()-:?9rdl. To.
Ksiągarn ia wydawnicza
m6w IV. 1\48& im. Miane 'A·lkiego.
szcz)'tne rub.rykl literatury współ~zC6ncJ. Wi1.yct.no poc:tueio koamlcz.ne!,e rot.woju. pobudek etycznycb, jakiemi radaby na.upl.
') Tom Irtecl 1. datą 1921. pojawił lię Z p\.!!arzy tYJących tylko tych uml M7.o·1 Oemlurg, wielki budownicly AWlata, nie do- kować j, parafjar\Bka bratowa. Od tego "kro·
w IIpn.edl\ty dopiero w 192'3 r.
110, "którzy rozpO<nęli dzia.ła l nOŚĆ s woj ą kol'lc1.)I swego dtiela. Demjurg by ł puy- ku powllrt.yma j, wrodtona st.lacbetnoŚÓ
I) Dr. Stanisław Lam: Literalura polska literacką j~ro:te w drugiej połowic XIX. c1.yną II prawct.4 iwiata. Natchn,1 on ludzi uC1.Uć i wyaokie poczucie piękna.
w oAwietlenin p. O. Korbuta. Waruawa wieku. Z pisarzy zu, którzy w)'slą.pili jut 1I'iolk4.ldeą! i dalny ro1.~·ój kosmolu :a.~lebaweDl Irena skapituluje. Pojmie te
UUO. Str. sa. Odb. t Dziennika Pow8Zooh· w XX wieku _ tylko zmarły c h " (IV, 367). letny Jest Il;It tylko od Ill~h umych; Ton mllt jej nie tret.ygnuje 1 tego, co atanowi
A.
nego..
. .
Oto doslownio jakie krylerja deeydowa.- oto .plalob I p0El'ląd !la 'Wiat, 1. t~wl4cem dlal'l cel tycia. 1'0 udaremnionym ~amachu
') Karl Goedeke. Grundrl!S 'lur Ge~cblc.bte Iy' S ZC ,ś!'" ma \,'1 Alf' ue yn'
w 111m mocno socJologtcznero poc1.uclem roz- umobójctyJn, l~wrÓCi Irena do tycia I odWA R SZAWA
de r deut8Che n DicMung. 2 Aun. Oreldeo l .
\ 1\\1 ~ . r
tto lono~. woju i obo1\·i~'l.ku, wyznaje prof. Halicki. etuje pelmę radoki.
KRAK.
PRZEDMIEŚCIE 13
Ją . w rew o wl.a czelIlu: O spoty a- 1 oto leraz ataJe on na rOtdrotu. Musi wy'l.r01.umie, te .. popełniJa A"wllłt pneciwko
t884-HI19.
(Gmnch Holelu EuropeJsklcgo).
l) Richard Morit7. Meyer: Grundrin de r J 1lI~: Starra,. Leśmiana, Boya, ~owa.czyfl.
tyciu i toraz klękn"ć mUlli w pokor-ze prted
neue ron dę,utaclJęn Literaturif6lchlcht• . 2 sklego, CbOClat, chwałn Bogu, J66ZCte t y• Lud.-ił. ltiuot:liftl Momin: .Ro~unlc-. Po- t, Qo"go ; p' o, " , ro'."'.tzeni ...•.
· 1007 .
.y ,
.
wirit
wap6łczana. w.... _
lU I. Naktad .... bltpłnl
·.
AU.
fi Ber IID
J ą, twon
za rozPOC'l1l I'1 d op Iero w • leP. IIWJidr,a.
, pamięci
II t aną jej slowa św. "AUiUaty. I". . . . . . . . . . . . . . . . .~
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Łotysze walczą

z polskością na Łotwie,
w Polsce zaś tuczą się na książce polskiej
W

zalew

~Kur;cne Czcrwooym" t d. S patdzicmikl br. ub%aI Iłc artykuł pod powybzym Iytu!ftn pololclqo rynku Wy<hwni=vo przo ks"ikf produkowllnll prz<1: obcoknojowców - podajemy w

klóry

ze wza1fdu na <:atU ' o ClęftIIZy
prudruku.
RM.

dosłownym

Lotys1.e nie cofają się pned przeAladowa.- dhl S'l.Umnej i bezczelnej reklamy wziął do f:rllla drukarni łotewskiej , mimo, a to jest
wymagane przez polSkie prawo. chciano boni:uni o~g~nizacYI' .polskich na. l--.ot;~·ie, bez- I ręki łen picl'wszy zeszyt, był
wIem
wzglę.dme I bruta m~ walcząc u .sle~le z polprzera~onlJ i wprost oburzony.
skośclą, równOCZIJśnle zaś chęllue Ctągnl~ ol ~
. .
.
J/kryć W'zed polsk,m czytel nikiem
bl'tymie zyski 1. Polaków, zalewając rynek' KS.Ią.zka. napisana f~~lnlt polszczy~ną.
polSki lichemi łec't nad1.wyczaj t!lniemi wy-l't .raząceml rusycyzmamI l nIesłychaną. I!O- pochodzonie owej .,lIistorji Powszechnej".
Dopiero w lI-gim zeszycie, prawdopodoodawnictwami polskicmi wydawa nemi w R\,-· ŚClą omyłek. Be't I)nesady moina I)owledza i w ten sposób
'
. dzieć, iż na jednej stron icy ł atwo bylo nali- nic na iądanie Kom isarjatu H ządu. na ledwie doslrzegalllom miejscu drobnym druczyć oko ło 40 o myłek.
Czy:! polska solidna drukarnia mogła wy- kiem umieSZCzOno nazwę drukarni ryskiej.
podcillajq polski przemysł graficzny.
To dumpingowe "dzielo" ł otewskie ukadać taką ksiątkę. która stanowiła. zaprzeczenie elementarnych 1.asad pisowni pol- zalo się równocześnie z ogloszeniem prenuW początku roku bieżącego prawie do skiej?
me raty na " Wielką H istorję Powszechną."
każdego domu inteligenta polskiego dostarZaczęto doci(lka~ skąd ta ksiątkn pocho- przez znane wydawnictwo polskie w 0 llraczono bogato wyda.ny prospekt, nawOłujący dzi i
cowaniu uajwiększ)'clt powag naukowych
uo nabycia ,.prawie te darmo" Historji
co to za wydawl/ict,oo
polskich (nakt kSięgarni Tf7.aski, Evcrta
Powszechnej w 24 zeszytacb, .,dziela o zna.i Michalslnego).
czeniu epokowem". jsk szumnie ~'\reklamo "K ultura i Wiedza".
OtM wyszło na jaw, iż ..Ku ltura i Wie~
P. Micdnissowi chodzi!o o zaszachowanie
wano ją.
dza" jestto tylko p!aszc'tyk. pod którym polskiego wydawnictwa. o odebranie mu
Tę .,łiistorję Powszechną" , której "jeszcze
ukrywa się wydawca łotewski. Dyrekt orem prenumeratorów,
w Polsce nie bylo w lak I)ięknej szacie tego wydawnictwa jest niejaki pan Mied- o pozbawiel/ie poukiego zecera i drul.'arza
i Im\wie zadarmo", miał o d08tarc1.yć czytel- niss, który osiadł w Warszawie i tu się rozpracy
nikom jakieś anonimowe wydawnictwo ,.Ku!i o ściąganie z polskicb czytelników zytuca. i Wiedza". Nie wiadomo bowiem z pro- panoszył.
Szumnie zaś reklamowana .. Historj a P o- sków dla łotewskiego wydawcy. zarobków
~rektu. kto stoi na jego czele.
wszechna" drukowana jest w Rydze w dru- dla łotewskich robotnikó w.
W lutym ukazał się l zeszyt tego wy_ ~arni ł otewskIej, .sprowad1ana do Pol~i
CZR8 skończyć z tem! Gdy się gnębi poluawnictwa; na okladce figurowała jedna ze I tu rozJl.0wezechmana. 110 cenach. dum plll- skoś(: na. Lotwie, nie wolno rękoma lotewwanych drukarlt. warszawskich.
gowych, Jako wyd~wnl.ctwt? po.lskl.e.
! ekiemi stwa rzać konkurencji dumpingowaGdy naiwny czytełnik, który wpadł w siW I-uym zeszycIe nIgdZIe me fIgurowala nej polskim płacówk om wydawniczym!

LITE RAT URA W PRAS I E
Czy literatura jest zby t kie m ? - Sposoby r a towania ksią:i:kl. - Pesymiści. - Co jest tragedją
sztuki polskIej? - Jedyn e wyj ś cie, jedyny ratune k . - Profesor pisze wiersze. - Siła i słabośt
Nałkowskiej. Godłews ki . Wołoszynowsk i.
Reforma ksi~garstwa. - Wiedza życia.
W dobi~ przeiy~an~go kryzysu ..gospo+
! wzrastającej pa.ulleryz~cJI nc~z
l/olskleJ llltehgeucJl, rzadko odty~a. Się
~108 troski o 108 Kultury narodoweJ, Will
przes il.eniew zastraszająco z~r?toue.J- 1'ruu.no lIIe przyznać sIuszuoścI clorpklUl !ił?wom JWI6 Lorentowłcza, wskaZUJącego, It
"ogólne kJopoty gosp?darcze p.omogły do
utrwalen.ia wiary, ie hteratur~ . I szt~a są
z Lo y t k I. e m, Da który poz~oh ć s?b.le moiua dopIero po urogulowalllu "naJmezbędniejszy~h" potrzob iyciowych. WZnJoieuie
s ię tej .wiary JCSt najwięks't:j. kll.lską. śr~d
wszystkich klęsk, płynących Z prZesl.euul
gospodarczego...". A przecież "kultura. duo,;howa narodu jest rd·teniem jego bytu. liez
uiej moiua tworzyć rzesze glodomo rów bolszewickich, ale nie tworzy SIę narodu. Uczuuy, twórca. literacki czy artystyczny - to
nIe jest "zbytek", ale Jeden z naJważnioj57.yclI budowniczych kultury narodowej, to
kwiat, który w dojrzalem spolec·teństwie
hodowa.(: należy z najwięk szą t ro skliwością·
lidy kwiat teu usycha, rwie się /Iić tradycji kulturalnej, epoka IKlzbawion& jest śWie
żych, rodzimycb doplywów ducha i myśli".
Lorolltowicz przewiduje, te ogó.na pauperyz.'lcja. oie oszczędzi nikogo: "Kultura nasza osłabnie. Ważnero jest, abyśmy drogą
dyskusji publicznej szukali ratunku na to
1l1edomagAllie najgorsze, bo sięgające do
doli. duszy narodowej". {Express Poranny
nr. 177 1..28. VI).

uarcz~go

•

I

całkowicie z interesami pra.sy.

Ze im

wię te być

winą

•

Od spraw kryzysu. przej dimy do rozważań o sztuce i poe7.ji. Prof. Leon Ch!cil1tek
twierd·d . te rozwój sztuki niemoiliw)' jest
bez teorji: ,.Nawet naj prostsi. naJmniej
uAwiadomieni artyści pra cują w mylll ja.kieH. własnej czy cudzej teorji". Traged.ją
sztuki polskiej. według przokonania Chwietka., jest brak teorji. "Indywidualność artystyczna.. nie natrafiając na opór, narzucony
przez teorję, staje się bierna i ulega niezmiern ie łntwo "plrwowi gotowych wzorów". Twierdzenie, Jakoby teorja krępowa
ła. intuicję artyetyczną. uwaia krakowski
uczony za Prz66..1d. Wniosek więc: naJeiy
stworzyć

własn-l

teorję.

czesny nr. 111, lipiec).

•

(Przogląd

Współ

U;-

•
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P. S. Pismo I)Owytsze byłOby istotnie
.,sprostowaniem" gdyby wyjaśnialo rzeczy
istotne. Tymczasem "Związek Zawodowy Literatów polskicb" wziął ironiczn~ treŚĆ artyku lu p. t. .. Literaci i ich sprawy' serjo i mówi o telefonach, listach poleconych. olbrzy.
mich zarookaeh 44 pisarzy, którzy l ącznie
otrzymali ai 3.762 złotych i 33 Jrrosz y i bawi się grą słów, że ,.absolutnle tadnego
udziału nie podejmowa ł " w skandalicZIle;
ankiecie p. Anieli .Meyer Gillsbergowej natomiast ,.·tezwoliL. itd.". Zbyt to są
błah~ sprawy, a~y o ~o kr~ szyć kopję;. ale
kto Ja~ kto, to hteracl powmoi ma4 SIę na
lronJI I lIle prostoy,ać teg~. co raz JUZ wyŚnuano. Wówczas bowtCm zaczyna być
rzecz smutna T.

I

Dzieje rozwoju fizyki
Opncowa/.i 0,. M. GnHowlki, M.. Sadze "klawa, Dr. W.
Wemu i Dr. S. Zicm..ai. Wyd. 2_ •• calkowicie przero_
bione Tom t. M""'llInika 08óln~, mochaniklJnleba i dy_
""-"liczne w IolIlOki ma""ji. R uch falowy i olr.... 'yks.
Cieplo. TeOlj.a kine,yCUla ,.16w. S,. VIII 4l0. Tom II.
Eld<t<y~ i >U.oJn.lyZDI. Op'y~. BuJo ... t,ma,rrji. Sir.
."Jb+704+2nlb. W.r_w. '\ll ' . N.u.hodcmj~oJr.cji
MaLbclil PoJ~~. SkJad ł16wny w Kłi~tnicy_Atlu

+

T.N.S. W.

Dzie!o to jest zjawiskiem w naszej nie_
bogatej literatune popularoo-naukowe) zgola WYJąlkowem. Wiedzę rzetelną. powatną
poda.Je w formie najbardziej . pociągającej,
dostępnej dla kół szerokich. Prowadzi czytelnika do pracowni wielkich uczonych
t wórców nauki j dobroczyńców ludzkości,
cicllych ~ohaterów i. genjuszów, aby mu

l

"l

Inne lekarstwo na dzisiejs7.y uwiąd lite::5prawy kultury narodowej Aciele się
ratury, zwł aszcza stołecznej, doradza A.
wiążą. z losenl ksią.ił.ki oraz obecnym staJlem lIaszel;0 księgarstwa. Coraz aktualniej- Nowaczyń3ki: "Beletryści. dramatyści, foljenasi, a nawet poeci. jeieli chcą S1.e sta.jo Stę rzucone wśród inteligencji ba- toniAci
pisze _ aby ich produkcja dalsza. nie bysło: "Ratujmy k8iqżkę pouką!" Zjawiają się
tOi nowe projekty wyjścia z cię±kiej sy- la luksusową. makulaturą, towarem na eksport do koszów. "martwe mi kamieniami",
tuacji. W~ród nich zaś 'Laslugujo na uwa- literaturą
dla zecerów, recenzentów i ingę pomysł p. :Stanisława. Arcta, organizowa.nia tzw_ zakupów 'tbiorowych. ~prawę nych literatów, muszą raz wyjAć gremjalnie
z "Ziemianskicj" kawiarni, zapakować ma_
tę w ten sposób projektodawca Bobie wyonaty i rozjechać się po kraju, po terenie,
brata: "Grono osób zakupuje wspólnie ca.- w
pejzat, w regio ... W lud, w naród, w proIy szereg ksiątek, które naprzód w)'mienia.- letarjat,
w cbłopstwo, w miazgę. w gląbl
ją. pomiędzy sobą, celem przeczytallla, a poRozejść się panowie po Polsce całej. o któtem rOzlosowują ... Któi mote sobie pozwo- rej
nio macie minimalnego pojęcia. o któroj
lić dzisiaj na zakupienie po:tytecznego dziewiecie
coś z legendy i ze słychu! ... J esteście
la, ktÓrego cena wynosi ni). 30 zl. Ale 6 rozloniwieni
do ostatecznycb
granic!. ..
osób moie już je zakupić \\'spólnemi sila.- Ocknąć
się z gangreny wielkomiejsko-parmi. Nie wolno zapominać, te bieda nie ullo- tykularzo wej, przeparszywionej zatęchłej
wlI.ini:t do lIieczytaoia i zaniechania 1.aku- wegetacji, ocknąć się, przetrzeć oczy. rupu ksiąf.ek. Dom bez ksią1ki - to pustynia szyć eię 't: miejsca. w świat. w Polskę! I o
duchowa. Zubożała publicznoM musi jakoś jest jedyne ... wyjście z dzisiejszej katast rotak ulożyć swój bud.:l.et, aby w nim było falnej sytuacji. I mojem zda niem jedyne
równie-ż miejsce na za.kup kSląiki. Kto daw·
dla piśmien n ictwa ocalenie. I ratunek!"
niej wydawal 10 złotych miesięcznie na
(MyŚl Narodowa nr. 82 z 5. VII).
ksią.tki niecha.j toraz przeznaczy
na ten
Brak miejsca nie pozwala zacytować
col choćby 3--4 zł., ale skreślić tej rubry- większych
urywków tego Awielllego artykuki wydatków zupołnie nie moina boz do- łu. Wiatocie naletałoby go przytoczyć w ca.szczętnego pognębienia kultury narodowej.
ł ości.
Księgarze i wyda.wcy b~dą robili swoje w miarę moillo~ci. Wyda.wać będą mote
mnioj, ale zato rzoczy lepszo, st~rannioj
W llewllym stopniu sensacją. literacką.
dobierane. PubliC7.noŚĆ będzie musuda. po- Lwowa stał si!( utwór poetycki, napisany
wrócić do kBią.tki dawniejszej, a. naprawdę prze~ znanego fIlologa, profesora tamtejs1.ewartościowej. Tandeta jednodniowa straCI go uniwersytetu J. Kowalsl.-jego, wspólnIe
duio na popu!arnoAci, bo kto. wyda )lli p.ie- 7.e swą. ioną, a wydany pt..: "Catalina:'_ nil)dze na kSlą.tkę, ten b~dZle (' bCJaI mleć 1.,Od czasu - czytamy o nim - zbiorku
kSląikę dobrą, pos i adającą wartość bibljo- wierszy L . .Maschoffa ("Jak w Anie", Kra.tecz ną ..." (Kurjer Czerwony. nr. 100 z 20. ków, 1918). który w pnedziwny sposób utraVIll).
fil w tOIl. Xatulla, taląc się na jakąś współ•
czesną. Lesbję. nie spotkałem w liryce pol_'o skiej utworów jak "Catalina" pailstwa KoDo uwag tych dorzucamy jeszcze char",~- walskich. Wfbitny latynista uoiw. lwo"'terystyc~ny głos Lwowa, tak zawezc C7.UJ- skiego igra, Jak niegdyA Goethe w "RlImi!lego na spraw)' nR8zej kultury; ,.JeŚli ~tać sche Elogien" lub d'Annunzio w ,.Elegie
nas - przynRllmniej niokiedy - na klOO, Romane" z motywlllni klasyc'l.llemi, by
ka.w iarnię, ..szklankę piwa" itd., to. w bi1~n + w nich ~y razić I;0rącą miloM współczesnej
sio naszego eod"t.iennego żywota nIe pOWili: IlOetki hiszpańskJej, :tony jakiegoś opMleno zbrakllą.C tak1.e teatru .. wy~tawy. sztlfkl, go bankiera. do wysportowanego efeba, Don
:t. przedewszystkiem dobrej, 1)lękueJ kSIą.i+ Carlosa, takte poety. Zallwaienie tych klaki polskiego pisarZA; i polsk!eg? ,,:·yday,:cy. sycznych remi niscencyj i aluzyj sprawia
Ksiąika. tcn prawdZIWy przYJaCiel I powlor- 'tllawcy elegji rzymskiej (w raz z Katullem)
nik człowieka, była niegdyA nieodłącl..llą. to- specjalną przyjemność, laką, ja.ką się odwarzyszką polskiego domu, niosła. całym po- czuwa przy czytaniu romansów Anatola
koleniom Polski tę wewnętrzną, głębszą ~'rRnce ' a., przepojonego 1)0 uszy motywa.mi
kulturę ducha, z któ rej i dziSiaj jeszcze
klaeycznemi. Ałe jak i bez tego reagowajemy". (Gazeta Lwowska, nr. 197 z 28. '-;l )- nla. na współtony klasyczne lektura Ana.Z kolei przytoczyć należy zapraWIOną, tola France'a daje z innych względów dumoie zbytmm pesymizmem. nie po zbawioną. ią satysfakcję, tak salllO lektura "Catalijednak slusznoAc i, opinję p. J1!l jusz? Kf:Ulen~ ny" obejdzie się i bez "zna wstwa" antyku.
Bandrowskiego: .,Los kSląth odbił SI" az 1;0, co z niego zauwa.:ty i laik. dostrOjono
nadto wybitnie na produkcji pisarzó~. ~o- jest harmonijnie do kolorytu pOludniowe,S"o,
dukcja ta wykonywana w bardzo Clęik!cb b iszpańskiego, kolorytu tak krajobrazu, Jak
warunkach materjalnycb, zalam.uje się o~- duszy". (Il ustrowany K urjer Codzienny nr.
cnie ta.kte pod na.porem drugtego czynol- 177 't 29. VI).
kil., grotnie~szego moie, n~t ws:zystkie czynniki mll.torjalne. ProdukCja pIsarska zał a
"Ostatnia. kaitpka Zolii Nałkowskiej llIuje się tet pod ciętarem braku wiary
o "Scianach ~wia
w wartoM moralną. ksiątki, w istotną. .war: pisze Leon Pi wlński 10ŚĆ drukowanego słowa ... Upadek kSlll-ikl ta." _ jost jednoc~eśnie wyrazem wielkiej
rozgr\'wal się i dokonywał niejako Iia siły i równie wielkiej słabości. To. co. ~ta
octach całego spoleczeństwa pośród b!er- nowi jej siłę, ma wartość bezwzgl ędną I Jest
Ilości wielkioj prasy i producentów kSląt zasługą. autorkii natomiast to co należy do
z 23. VUJ).
ki. Pta~a nas~, jakb:y .wciąt jeszcze ll!e słabości jest '.lwarunkowane samą naturą, (Polska Zbrojna nr. 229
•
rozumialll, 1e wteres ","stąi.kl pokrywa SIę poruszo~y('b W" ksi ątce to matów i nie mo-

•

kwestjonarjuSla nie podej mowal, 'tezwolil
jedynie przcbywającej zagranicą autorce na
umieszc1.enie adresu związkowego, jako
miej sca nadsyłan ia odpOWIedzi. co zostało
stwierdzone kategorycznie w oficjalnem
s prostowaniu Zarzlldu Z\\'iązku wydrukowanem w Nr. 24 (889) .,Wiadomości Lite ·
rack ich" oraz potwierdzone w liście p. Stefa·na Meyera. umieszczonym w tycMe "Wi3domo~cia c h Literackich" Nr. 30 (395)_
Z wysokiem powataniem
Prezes : Wacław Sieroszelc:łh-i

a utorki, jako artystki. Silą.
potętny i zarapokaza.ć" Jak z ubog:lch zaCzątków rośnie
Je/' s ł abością _
ludzkie doświadczenIe, jak przez mroki
ref eksyjne. ideoprzesądów i błędów przebija s i ę myśl jak
logiczne, filo zoficzne, wogóle intelektuał
pOtę:ł.!lieje prawdzi.we poznanie, oga.rrliając
ne ... t'ilozorja ta nie stoi na równym po- VI).
•
Sto~IlIOWO cały ŚWIat badany, od mgławi cy
'tiomie z ujawnionlj. w nowelach siłą odczuWłaśnie s prawa nowocześnie oJlracowa- do Jądra atomu. Trudno obojętnie przewrawania". (Pamiętnik Warszawski. r: 111,
Ilych według sta nu wiedzy współcze sn ej, eać karty tej książki, trudno bez wzruszenr. 6).
•
dZiejów powszechnych ludzkoAci, stała się l ilia pr.zYilądać się rysom twarzy znakomiŚwieio wydany pt.: "Warszawa", tom IlO- II nas niezwykle aktualna w zwią'tku z roz- tych fl Z~ ó~, gdy' rozważyć, ile piękna, ile
wel Stefana Godlewskiego, spotkał się z t y- poczęŁem przez księgarnię nakładowt\- 'J'rza- ~l~y k rYle su~ w nleprzeparWm dąteniu czło
czliwem przyjęciem kry tIki. Poetyckie je- ski, Everta i Michafskiego, wydawnictwem wIeka. d.o Ilrawd>,.
gQ walory podkreśllli pro. T. Sinko w "Oza.- "Wielkiej
historji powszecbnej". Dotych.,DzleJe rozwoJu fizyki", to dzieJo zbio rosie" oraz J. E. Skiwski w .. Kurjerze Po- czas wydane zeszyty powitała krytyka na_ we , oprac~wane pn07. specjalistów, któznańskim". A. G. Siedlecki specjalnt\- uwa- ukowa wyrazami wielkiego uznania. Oto qrch naZWIska dawaly zgóry pełną gwaranzwrócił DIL stronę formalną utworu Go- fragment jednego z licznych omówieil: ,.Zna.- cJę, ie trudne przedsięwzięcie będzie dod ewskicgo: "Niewielu _ czytamy _ z mlo- jąc wszystkie ważniejsze europejskie wydaw- ' p~owadzon~ do. koiHla sumiennie i umiejęt
dych pisarzy pisze taką Illepokalauą pol- nictwa. h!storrcz~~ - pisze spr~woz~awca ~l~. Oc:z.ektwanle t~ ni.e. zosta~o z~wie?zi?_
szczyzną . Katdc zdanie ponadto ma swoją , P~ls.kl Z~roJ~eJ - mogę "stwlerd·lIć. :te
e, ffi!mO p.6wn~J . me~ednohto~cl UJ~C I 8.
wagę, żadnego opuścić nie można. ~adnej "Wielka Illst?rJa.pow~zechnlL zarówno sz:l.~ !)r~edmlOtu, meulllknl?neJ w oprac~wamacb
pustej frazy. Nieustanna troska O dobór I zewnęt.rzną, Jak l pozIOmem ~lI.ukow)'m, ll1e ~.?IO rowy~h,. po?,yska.hślIlf necz Plę.kną, o
wyrazu, któryby najwierniej. a nie banal- u stępuje 1adnemu z wydaw nictw teJ klasy, l\J~prz~m lJaJące.J .war~oAcl. Au toro:,le roznie z ma.ksymalnym wdziękiem od dał za.- (tej,0 rodzaju, pr zeznac"lOne~o dla szero- wI~rl.ah szczęśliw i e. melatwe zadame, uole:
.'
'.. .
k'
,
'd . , .. , l
"l
.
uataCfl n Jl.. n ... I~ ... ~,,~··· _ , __ +Ov 1"~"U L".,.",
mIerzoną myAI. A Jaki I)rawdzlwle poetyclCI wars w pray, ZIy,eJ ~n ..e lecnCll. a nH'- Ula rozwOJU badań i za~adnleń z wypisami
k' b'
ó·
,'b' Ó
!{a.- jed"", :<D""O""',,," .. l.,. LV ... "ao,;Lllfe przewytsza_
.
.
I
.eg .Ilor '0"113:", pneno m, o. ra!, w~
Gd b' . z k 'polski mial rozpowszechnie+ z dZIel orygmalnych, kt re są dobrane wia.doM zbtera, te j.eszcze u nas Jl.Isllje SIę ta- . y li ~. tę y
ówne rrancuskiem u czv nie- sciwie, przeł01.0lle starannie (choć nie~aw 
ką mowt.". (K urjer \~arB1.aWl'lkl 1. lit Vll). ~roc~~~I~~~'ier mówiąc jut o angielskim _ SM Z orY$ill~ów, trud~o . niekiedy .d~stęp.
.
.
"Wielka historja powszechna" stalaby się nYCI~)\ obJa~llJo."e.w mleJscacb. m~lleJ z~ołul}an lVolo8Zynows~l, znany autor .blOgra.- bardzo powainym konkurentem w dziedzi- 1.umla y,:"lI. ZnaJd~Jemy tu ~yClągl z dZiel
phle romanc~e SłowackIego, nowy SWÓJ utwór nie podobnych wydawnictw europej skich tak kapitalnych, jak KoperlIlka De Jłevolu
p oAwię~iI bellelrysty~znemu przedstawien.in wypierając niejedno całkowicie. .. ,.Wielk~ łi.o,!ib~:r, Ga.'iI~usza Discorsi, N~wtona Printrage~JI .,Rok~ 1863 . Adam Grzyma.Ja.-Sle- historja powuechna" stanowi wa r toŚĆ cen- c'l!'a I ąptICJ.:S, Huygen~ Tra/te de la ludl~ckl d~wodp. ie u tw~r tell Woloszyn.ow- ną, nalcenniejszą, a znaleM winna. pocze- 'Iucre, F~r~daya Ezpet/mellta; Researches
sklemu IIlę nIe udał: ,,1 o .trud~o , alc."kllka I sne nllejsce w najmniejszej nawet bibljo_ tli Ele.ctrtcily, Be łmb oltza Erhalt;ung der
dr~b.llfch f.ragmentów ,,\VIOrnej rzeki tre- teczce. Bowiem dobrze tyć, znaczy wiedzieć Krall I Lehre. VOIl den Ton~mpflnd~ngen.
śClwleJ daJ.6. nam ową. muzy~ę·. Z nowel i odczuwać _ a wiedzq tycia da.je nam Zyclorysy takich u~zony~h, l,ak Gahl~usz,
Struga tywleJ d.o nas pr~emawla J.ako.ść ~- przedewszystkiem historJa I ona ryje ko- lIuygons, Newton, trankl!n, treSJJel, Farawstańca styc~.nt.o~~·ego.. D.rll:mat Sowl~skl~- ryta pra.wnego odc~uwania. "Wielka histo- d~y, H.elmh.oltz, l or~ Zelvl~. M~well, Wrógo .,.N~ UkraInie tarhwl6J r,!'tprav.:Ja SH:! rJa powszcchna" odznac·f.a się piękną, wy_ b.ews.kl,. PlOt~ Curte, pam 9une-SkJodo...yz.me.wlarą tych, ,~tórzy powsta.nl.u b~lt p.Tze- tWO Tllą szatą zewnętrmą. Wydawcy ustrze- skl~ I Wielu .lIInycb są Istnlj. . kopalIlIą
ClWIII. ,. Pomyłka Prusa bar~ZleJ dOJ!nuJąco gU się zarów no przed pneładownr.iem i1~- p r~ykł adów .sl.ly, charakteru, potęgi ~mysł~,
~I?rowadza ~aa w stan~wlsko poll.tyczne stracjami! jak. i I? rzed tandetną ~ą~nośClą ~1a.Jszlacąetlll.eJsz;vc~
uczuć,
pOśw l ęcellla
JeJ auto,ra., Ilii. ,.Rok 1.863. w stanowIsko p. do ogramc7.1lllLa. SIę .do paru. grawIUr. ko!o: l. ~.aparCla Się SIebIe, dochodzącego do be.
Wolosz) I~OW8~I~go. P teŚlll p~wstańcze An- rowych. Mate rJal IlustraCYjny .. Wlelk!eJ IOIZ!'lU.
czyca.
ja~llIeJ.szą
narzucają
~tmosferę bistorji pows'lechnej" jest w miarę bogaty, . Nl~zwy~e ceu:ly. jest przegląd 't?obyczy
uc~uć. I nIC dZiwnego: w~zy8~y CI. a~torz~ Awietnie dobrany, interesujący, a nie pny- f!zykl naJnowszeJ. jasno, I. grunt?wllle oprao ledno, albo o. dwa .pokolema ~h:tsl b)'li gniatający tekstu. Format bardw wygod- co~any. przez prof. S: Zleme~lcgt? :Autor
b e z p o ś r.o d n 10 Ś C I 1863 r. (Kllr)er ny _ papier luksusowy niemal. Ca ł ość _ wYJdllla I uprzystępllla ~ak ty I pOJęcIa z~ Warszawski nr. 180 z 4. VII).
w tej dziedzinio _ stoi na poziomie naj- ":.ł~, trudne, aJe s.tan owlące podstawę ~Zl•
wyższych wjmagań ..." (Polska Zbrojna nr. ~leJszego przyrodlllczego poglądu na AWI3:~ j
Znany dranlalurg i esseista p. Wacław <).")<) 't 15 VII)
Jost tu mowa o kwalIlach, falach matorJI,
GrubińsJ..i, wypowiedzia ł uwagi s we i wra- -+.
.
o relatywitmie," o widmie fal elektroma·
tenia z lektury pierwszego tomu "Wielkiej
- gnetycznych i budowie mater~i. Wykłady
literatury powszechnej", wychodzącej _
te m01na. polecić nll.jgoręceł nIetylko naujak wiadomo - jako zbiorowe, olbrzymie
czycielom i starszej młodzIety, ale takte
dzicło, nakladem księgami Tna.ski, Everinteligentnemu ogółowi, każdemu, ktoby
ta i Michałskiego. ,.Mamy tu _ pisze Gru_ . . .
pragnął zapoznać się ze współczesnym sta.biński _ obraz niepedantyczny a ścisły.
nem badań w fizyce. Po zanu rzeni u się zaś
zajmujący a uczony. literatur, o których 1.:\RtdatcjanQZI ~ od z~ z..,odo- w burzliwych czasach obecnych, bogatych
"'e&O Ulmuów pobltkh .,WanzawlcnaslWuj"" w epokowe odkrycia, w Amia/e, r.rawdziwie
MVY'''J' prawie nic nie wiemy, pOChłonięci
pil<DO
z proł~
o pOdAnie icliO ,reki do wiodo- " rew ouCyjn
l ' ," k oncepcJe,
'
przez gorączkowl)- dzisiejszość. Zaczynamy
moki _
,
w o '"
lIlewaJąee
przewracać piękme zadrukowane karty. pel_
zastosowania technic-tne. ale dalekich jeezno wspaniałych ilusuncyj i oto rozsnuwa
" W zwiątku z umlenczonym w Nr. (&--8) cze od harmonji - czytelnik będ zie mógł
się, przed muni dziwność lileratury ch iń- (18-20) "Przegł ądu Literackiego" artyku- odpocząć na stałym lądzie .rizyki kł a.sycz
sklej. japOńskiej, indyjSkiej, egzotyzm pi- lem p. t .. ,Llteracl i Icb s prawy", w którym nCJ. SP?tka tu s~rycb znaJo,mych z ~a!iY
śmiennictwa babilońskie~o,
asyryjskio~o, omówiono wydany w m. kwietniu r •. b. ,.Pa- . szkolnej, od A.rctllm~desa do .Newtona.1 ~a.
starohebrajskiego. egipskiego, tydowskle- lUiltnik Związku Zawodowego Lltoratów J"adaya; ale w Jakie 111116m ŚWletłe będZIe Icb
go, zdumiewamy się literackim wrra- Po skich w Warszawie" za okres dziesięcio- leraz oglądał! Czytając wyjątki z pim
lem umysłowości koptJ)skiej i etJOp- letni od r. 19iO do r. 1000, Zarząd Związku tych wielkich ludzi, zac'tynamy rOiumieć,
skicj,
luamejliko-syrYJsklej,
armeńskiej Zawodowego Literatów Polskich w Waraza- jakiemi drog~mi Iloprzez obserwacjl(
. . rÓby! "'aballla, eksperyment y, ił.mudne ~y 
i gruzińskiej, olAniowa. nas orytrnalnolić li - wie stwierdza, te:
teraturr perskiej. zamy!lamy lllę nad słoI) W rozpisanej w roku 1030. ankIeCie Icz.ema, zno.w:' ~ksperymenty, przy CI~
wcru plśmionni c"t.em arabskiem i tu reckimi!. o warunkach pracy pisarzy polskich, którą. głeJ kontrolt I llIeUS~nllem sprawdzaniU
A oto ! I ońce wymowy staroiytnej Grecji, lIrzesiano za pokwitowaniem równiet autO- ~a.zdego 'pnypus'lczema postępow~la
a oto Rtym!... Ten pierw61'.y tom ,.Wielkiej rowi wspolunianego powytej artykulu, I postępuJe J?lyśl badawcza,. naprzemtan
Literatury Powszechnej" zbudowany pod znajdowalo się pytanie, o patrzone Nr. 46,- ostroi.na I Aml.ala.. to omdlewająca w nadredakcją. Stanisława Lamn. śmiało moie ..Czy posiada teleron". Z wyników ankiety, ~udzkl~ tru.d~le, to zd.obywcza. tryu.mfu .
być nazwany studnią wiedty. Wypowiedzieli które
opracował Instytut Gospodarstwa Jllca .. 1 e dZieje 'prawdZIwe "'alk genJus:w
się w nim specjaliści i wYPOWiedzieli się Spo łecznego, pozostający pod kierownictwem człOWieka. z ~boJętną. pTZ):rodą .. ta ~rama·
z tą dbałością o formę wykładu. 1. 1.1 dba- prof. Ludwika Krzywickiego. i które toeta- tyc7.na. hlstorJa wydZierania taJemnIe, Hołością. o jasnoM i o powab słowa. któm to ną wydane w najblitszym czasie, dowiedzą "f.{lrOŚllle ukrywanycł.l pned ocza~i śmier
pieczołowitość wszystkie ciężary przedmio- się 'l.lI:nteresowani, i1 na 198 uczestników lol.nfcb, .prz~z ~asę Jakby ~adlud.zl. - bar+
"lI osób pOSiadają. własny telcfon. dZieJ zajmUje l porywa Uli naJCiekaw~J:Y
tu zostawia na barkach profesora, wuyst- ankiet
kie zaś slodycze w;edzy oddaje bez pestek czyli ~ 46% uczetltników ankiet y_
romans.
Dr. Bolesław Gaw(cJ,.,.
szczęśliwem u czytelnikowi. Na. t ym pierwl?) ~isma do Zar7:ądu Związk~ K~ięgarzy
• Ołó~ ,«IIjf W%ł:l~noki opra<:owal Dr. O. Dobo_
szym w sp:wiałym tomie mógłby spocząć na- PolskIch w sprawie przyznalIla lIteratom I ",y6..k.i.
pis przeciwny starożytne m u napisowi nad polskim rabatu przf nabywaniu książek nO-I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chran~em ere~kiej mądrości i b!zmiałby t~- s iły daly _ l m3Ja I!l23 r. i 12 kwietnia
ch ęc.'\.Jąco: ,.Ka·idy tu mo~e weJM, choć nie 1000 r. i 1.ostaly wysłane za pokwitowaj05t geometrą" ... 'Wstęp napisał prof. Alek- niami.
~ander
BrUckner. OtO pierw8~e zdanie
3) Sprawa honorarjów za utwory lite- Jeśli
BrOcknerowskie: ,.Jak wszelka kultura ma.- rackie. nadawane przez radjo, zostala za.terjalna z władzy lIad ogniem. tak wyszła łatll'iolla definitywnie w marcu r. b. i 7..a.umysłowa 1. w ł adzy nad słowem. Niema lu- rtąd 7,wiązku Zawodowego Literatów Poldu bez ·"najomości ognia. niema go bez Ii- skicb w Warnl\wie wypłacił 34 pisarzom
teratury ... " Tedy wszystkim. oSlc'tędzają.- oraz 10 spadkobieroom po 'tmarłycb pisapamiętaj
cym na książkacb, zamiast na krawatkacb, rzach (w tern autorowi artykułu .,Literaci
przypominamy. w myśl powyiszego niezbl- i icb sprawy") zainkasowane od PolsJ...--jego
o
tego aksjomatu wielkiego naszego uczone- Badja w Warszawie naleiności w ogólnej
(l"o, ie literatura nie jest zbytkiem, ale ie sumIe zl. 3.762,83.
Jest przcdmiotem pierwszej, najpierwszej
4) Auto rką ankiety o warunkach zepotrzeby. Dlatego ma prawo d o opieki pań - II'/lętnllych twórczości literackiej jost p.Ani,!: Warunki na pierUJ3zej j 03lalniej 3łronie
stwa. gdy w pewnych BZ('zcgólnych epo- ll', 'Ieyer GlIIsbergowa. Nie wcbodząc w menkażdego numeru
kach grozi jej ... kryzys ekonomicZllY".
tum ankiety, 1.&1.Ilacza się, 1e Związek

C~j d~no społ~czeńst~o ~zyta kSiąt ck , te~ ksią.tki jest przepyszny wIęceJ
kupUJe d~lcnJllkÓw. ProducenCI zem subtelny - artyzm.
ksiątki w cięikim i trudnym okresie kry- zawarte w nioj elementy

zysu nie potrafili naogół wynaletć innych
Arodków, prócz zwykłych zabiegów mechanicznych, polegających na. obniieniu ceny
i tem samem, - deprymowa.niu pierwiastkowej wartości ksiątki. Nas." s7.tywny wciąt
jeszc~e, i poza mał cmi wyją.tkami nieobrotlIy handel księ~ar8ki obracający się wciąi
w nader wysokich pozycjach zysku za komisową sprzedai, _ nie wykazał wiele spolecwcj, racjonał nej o rjentacji". (Gazeta
Polska 7. 28. Vl).

W czasopismach pojawiły się krytyczne
oceny, a zarazem ostrzeżenia czytelników
pT1.ed ks iątk ą pseudonaltkową dra Igllougo Myślick/ego (llalperua). wydaną p. 1.:
.. Encyk lo ł)edJa. rllozofji: Filo7.0fja ludów
IJierwotnych i narodów !taro:iytllych".
W ostatnim zeMzycie ,. P rzeglądu Filo'l.Oficznego" pror. dr. S7.ayer taK occnia pracę
rof. Myślickiego: .. Jak wynika z rozd zia1.ów, poAwięconych narodom wschodnim, auto r eu!o~j~kiej, w6pólcz~srlej i. ogólnie do81ę pn ej literatury przednllotll IlIe zna, czerpal te iródeł pT7.cstanałych IlIh bezwartościowych, wielu rzecl.y nic zrozumial, wiele
popf7.ek r ęcał i w rezultacie dal bigos bałamutnych szczegółów. dotyczących wuykiego: rel i$"j i, geografji, historji politycznej.
literatu ry I poezji. a najmniej filozofji".
•
Wspomnieliśmy wyżej o księgarstwie.
Otóż. coraz wyratniej zaczyna się uświadamiać potr-I.eba rct"ormy k się&"aratwa polskiego. jako ap rawy palącej i lIIeodwwnej. Nie
milkną tet podno&wne przeciw ksi~gars twu
naszemu 8 l us~ne _ oiestety- za rzuty. Oto
jeden z wielu: "Owczy popęd n l\Ś'adowlllctw~ spostrzegany w rMnych d~icd'tillilch
tyCia, plen i -się i w 'takresio produk Cji wy_
dawniczej. SWlt\dczy to o braku orygmal+
noAcl, pomys łowoAci, a przedewszystkle m
o spekula.c~Jllej taktyce komb inatorow, nie
mających n:c WSI)ółnego
z ksi~garstwem.
a próbująCYCh zarobić coś na kon junkturze, dziś, na sprzedaniu mąki. jntro na
sprzedawaniu ksią;tek, a vojutrze na handlu herbatą. ZjawIają się nawet zagranic~
ni spryciarze, co na takiej wlaśnie konlunkLUrze grube pienią d ze w Polsce zarabIają ...
Oto firma )?olska rozpoczęla wydawnictwo
encyklopedjl, a gdy encyklopodja zaczęła
zdoby wać powodzellie. zjawił się naśladow
ca z zagranicy, i pod n iemiecką marką Gu·
tenbe rf?a. uszczęśli w ia Polaków nową encyklopedją. Nawiasem mówiąc. trzeba duteg"o tupetu i liczenia na uaszą cierpli wą naIwność, teby w dzisiejszych czasach pod
marką
Gutonberga, przemycać do Polski
~ niomieckiego tlu maczone encyklopedje.
jakgdybyśnly nie mieli własnych uczonych
do ich opracowywania. Pon iewat Polska
jest dobrem 1erowiskiem dla obcych przfbyszów, więc nic dziwncgo, te zjawiają SIę
nawet tacy, co pr óbują u nR8 sprzedawać
,Ilustrowanlj. historję 1I0wszechną". drukowaną w Lotwie (Gazeta Warszawska 1. 28
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ry powiadal: .,Ody lud tacznie rozumować, l stole najjaśuiejsj państwo, ksią1.ęta i kSi ę 1'I I
wszystko prz81Iadlo". Lud zaCzynal wł aśnie niezki. Ludwik XV słynąl z tego, te bardzo
r01.umowaĆ pod wplywom nitmdolnvch TZą- :Łffilcwie umiał otwierać jajka i dlatego
dÓw.
w niedzielę i święta kazał je Bobie Z3wue I
Na margiDe~ie hiqiki p. Wolos~ nowałiego: .. Rok 1863",
BACZNOŚĆ. JAJKO! W dlli ,,,iąleeme I podawać ..
nadcbodziła. kolej na jajko,
Od ;ednqG z !>aQycb aytc!nikó'" otrzytnllWQl08zynotcski (st r. 350)
para królewska jadała w Wersalu ~UbIiCZ- l tlum zamiera w zachwycie i z uet do U8t
Jemy cbank.crys.)"CZIIY lis" który bn wmem...
(Serba) r.starzal si" Ul.rÓs!' wychudł nie, a PlITytanie i ~rowi ncjonal iAci zJotdtali lecial uept: Baczność, jajko!
"'y drukujemy.
RflI.
elę, aby wid'l.:ieć, Jak zachowują się przy
t. g.
Z cor:u wię BZą t rudnością powl6ezyJ obute
W1.iąl e m do ręki powieść p. WoloBzynow- nogi _ najwięcej dratnił go monotonny
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Tłumaczenia I tłumacze

historją tego powstania, 7. k1órł wiątą mnie
Bielaflska (8t r. 56):
rodzinno tradycje a specjalnie zajmują mnie pieśni śp iewane IV katordze, które miały "la
wspomnienia sybirskie.
akompaniament stu k miotów tłukących ru·
Cena egzemplarza w broszurze zł. 18.80
WmajowyDl zes~ycio ,.Nouvel'e Revue Fran- gen - einfach ungezogen", co się na polski
W rozdziałach, mówiących o Sybirze, uda- dę tel3zną
r1.yly mnie jaki eś, czytane jut kiedyś okreWoIo8zynoU!sJ.i (s tr. 360):
(iaise" Philippe Soupault oJ-lOvtiada, jak sied- j ęz.r.k tlumaczy: niesforna, niegrzeczna., nie·
" w oprawie w barwne plótno
~Ienla, nastroje s \)otka.lem list: kopje Iimiu tłumaczy pierwszej kła.sy przekłada l o n& delikatna. uletnIe od okoliczności "Pogo·
z kolorowym wyciskiem zł. 24.80
Ilu autenlyC:tnego c;tytanego kiedyś w ksiąt- przy akompaniamencie mlolów, tłukllcych język francusk i dziewięciostrouicowy frag- I da byla deszczowa i bunhwa". Po niemiec·
ce p. K. Bie la ń!kiej p. t. "Nuno i jego to- rudę srebrną. śpi ewano w kato rdze polskio ment ,,Anna Livie PlurabeIle" J:unesa Joy- ku "Das Wetter war... sttlrmisch", c~yli :
KS l:ęGJ\ANIJ\ WYDJ\WNICZA
wnrzysze" i zaczą l om porównywać tekst.
picśui
ce'a Do gremjum nalezalo dwóch lud?1 u-I lwgoda była wietrzna I dtdtystl\ . ..Ze spot- I
Wynikiem bylQ stwierdzenie, te w powieBielańska (str. 77):
niwor~yte~u. ~rytyk. poetll a~eryka(ls.ki, P~-I k!lń pani Lied l dziećmi u l:hristiansenów,
ici p. Wołoszynowskiego znajd uje lię sporo
Jak na Grott-r owskim obrazku!
ota .nlemleckl. wyd:r-wca, pilarz francuskI, nIC Jednak nie wynikłO". Po niemiecku:
utępów, przepisanych pra.wie dosłownie"t czyh ogółem osób sLCdem. Na ósmego przy- ,.Aus
(len
Zusammenkllnften..
wurdo l
W ars;tIIW łI, Krak. Przedmie.cle 13
l powytej w~'mienionej książki a. specjałwoloszy/lowski (str. 410):
' Iąc zy ł się sam Joyce. Tłumacze zbierali SIę I nichu" - nio doszło do nich wcale. Z POlo !
CIlII.cb HOłd" EuropcJ.klqo
Die z opowiadania. w którem Bielańska,
Jak na Grottgerowskim obra.zkul i ~. d. na specjaluych r,0siedzeniach, czytali tekstl Bkiego tłumaczenia. wynika. te odbywały I
w powieściowej formic op;suje śmierć Lu- I i t. d.
orygtnalny. kon ron towalt go z tluml\Cze- się, ale Jakoś bezskutecznie. "~o .przybierał L._________________J
dwika Carolego w Kada i.
Co uw ydatnia bardziej ,.potyczki", to te nieJ!!. dyskutowali. Ilo prawiali. PIętnaście w stosunku do niel' ton bl\rdzo opryekliwy,
dwa rSly rozdzialy kOńczą się efektowllym I pOSIedzeń poszlo na przetłumaczenie tego nawet gdy~my by i przytem". Przy czem? sal za.wrotnego tempa tycia współczesnej
Bielańska pisze (sl r 40):
pasaulem wziętym z ksilltki Bielańskiej.
fragmentu. poczem kopje l1umaczenia ]l0- Niewiadomo, ale gdy wrócić do tekstu nie- Ameryki i nikt tak nieustra97.enie nie obna·
-- Step a.zjatycki, korowód widm straszrozsylano wybitnym 1.lIawcom języka, aby mieckiego: ,.selbst wenn wir dabci waren", tył całego zepSUCia i deprawacji cywiliu·
nlch i śmiennych w swych dziwnych ubraBielO1ł!ka pis1.e (str. 111):
8ię wypowiedzieli o niem i poczynili swoje I zaraz wiadomo. te zdanie ma się kończyć: cji amerykańllkiej.
luacb, idący przy dtwięku l ańcuchów
A potem pisze ktoś dutemi literami wiolo- uwa[l. SądzllC z tłumaczenia frau cuskie.!:"o, nawet w na~zej obecności. "Lecz abstrahuIł j a II f i E u g e n j u s z P i e t r o w.
krotnie jeduo zdanie: "I..asciammo ogni tlpe- sprawa byla istotnie trudna, ale to tylko jąc od jej fralesów ...", czyli: ,.l\b,!!eSChell DlCandci.e krzeseł.
.Tryskają~a. hun~orcll". współ~ze8n3: pod.eszczem płukane kurzcm gościńca włodzi ranza - lasciammo - lasciare - ogni spe· dlatego. 1.e tadnemu t. tych dostojników Ii- I von ... " Odpowiodników polskich nie brak
ranza"
teratu ry nie przyszło na my~l pncslac .,An- i dla tego zwrotu. -oczywiście ... Male, utucz- WICŚ.t ro~YJ&Ka .. W kaleJdoskopie b~Jnych,
mierskiego zaaYIJane
(konioc rozdzialu).
nę Livie PlurabeIle" jednemu z Ila.szyo:oh nie zasadzone grupki drzew ..." K toś sztucz. 1 tętniących . ty~lem. zdarzeń
przewIJa Ht,ę
Woloszyn <:1Cs/"i mówi ( ~tr. 849):
IVoloszynowsJ.i:
t1llmnczy lub tłumaczek. .. Anna Livie PIu- I nie sadził drzew&, ale niowiadomo, jak to pr.zed na.rru lustorJa fautasty?znJ;eh, SWOI·
rabeile" byłaby zostala tak pięknie sprepa.- się robi. Dość wszakże przetłumaczyć to ! ś? ' e groteskowych przy~ód wlolkl~~8 kom·
Azjatycki step : korowód widm w dzi- Kto~ węglem pisał całą noc na ści anie: rowana. te sam Joyce byłby jej nie pował. sobie zpowrotem na język niemiecki, a oka- bIllatora,. nuconego ~ wir rewołUCJI dawnewacznej i zabawnej maskaradzie pobrzęku
"Lasciammo ogni speranza - lasciammo - Na.si najmJodsi tłumacze mają. to do siebie, te się. te chodzi o artystyczne rozmieszcze- go ?-ygmtarza. C3T1lkle.go.
.
j~c1 lańcuch.'l.mi
llUciare - ag/Ii - speranza"
te z pierwszych kilku "tdań odra7.u wiado. lI;e drzew. .D08tauiemy dzieci" _ ,.wir
~Imo lekkiego, D1efr~sobhwego t.onu l
mo. z jakiego j~zyka rzecz została przatłu- I kriegen Kinder". Doslowniuteńko po nie- kSlątka ~a rzuca p~awdzlwy snop śWIatła
(koniec rozdziału).
deszczem spłukani. kurzem gościńca. zasyGytat z Wolickiego: "Ziemia sybirska ma mar.zona. Gdy SIę ów język jako tako zna, miecku.
na t~k Jeszcze . mImo wsz):stko dla nas
pani.
tłJ właściwość ..." stanowi zakończenie roz- to rozumienie tlumaczeflla nie sprawia więk.
Cala ksiątka tlumaezona jest w taki IPO- obce I. mezrol.um.lale stosunki współczesne ·
działu u Woloszynowskiego i kończy ustęp szych trudnoś ci.
sób. Wuystkie konwencjonalizmy niemiec.. go -lycla. rOSYjskiego.
nielotiska (str. (3):
w ,,$lIIierci Carolcgo" Bielańskiej.
Mam włdnie pod ręką t iumaczenie jed- kiego stylu zachowane s4 tak wiernie, ~e
K. S e I f f e r t. Płonqce żagwie nad Pol(Caroli) postarzał się. zarósł, wyclmdł
C1.y nie lawielkie to ułatwienie trudu pi- nej z książek Sygrydy Undset i bez trudu książkę czyta się ze wzrastającem W7.fUSZ6- skq..
.
z trudności4 powlóczył obute nogi. Do roz- sarskiego i czy takie potyczki nie są. zbyt odtwarzam sobie tekst niemiockieg:J tluma- niem i z głęboką sympatją. dla czytelnika
Bezhtośme odslonięta cala nędza. zepaczy doprowad~ał. go ustawi~zny brzęk ~zco romonjaJn:,\ niespodZianką dla. czy~el· czenia. według którego r zecz Ipolszczono, polskiego. który płaci, czyta i milczy. Czy- zwierzęcenie armji, udręka. uc iekinierów
łańcu chów, przemkllwy, ogłuszaJąCY.
I lilka?
Z. Czermewskl
a raczej niedopolazczono. Czytam n:/,,: .,Wy- I telnik nie umie dob rze po polSku i dla tego podczas przemarszu wojsk niep rz yjaciel-:==~=================================~
bacz mi, Torkildzie.
chwilą takich ma tłumaczy.
!tylko
kich dokument
przez Polskę
w roku JOI5.
nie·
:;;
niewycbowana".
Czyli. Bylam
,.... icb prze
war ungezopl.
historyczny,
ale i To
łitera/.'
kio arcydzielo. porywające i przekOJlywa.jllce.
.
Ludwig
Wohl.
Prezydent
CO$ta
NlIcva.
Autor tej powieści wprowadza clytelni.
Z dziela Maxa Boeb~a ."ROKOKO".I czyli . najwytszym trybullałe~ sądo.wy m,
ka w świat towarzyskiego f politycznegO
które niebawem WYJdZIe nakładem LudWIk XV spróbował zastąPIĆ tę ntewytycia jednego z pańe t e wek Ameryki Po·
Księgarni Trzaski, Everta ł M ichał- godną instytucję hbą królewską, zdarzyło
łudniowej. OpowieAć ta. w nieoo ATotesklego w tłumaczeniu Pawla lIulJ..:f- się co~, co nową hbę bardzo skromprorni.
skowem opracowaniu - przynosi niezwykłe
Laskowskiego.
towaro. Slawny autor " Wesela Figara",
Jako tom X. uka że~się:
przygody śmialka , który pod wpływem mi·
il ĄDRY MINISTER SKARBU. Gdy w wie. B.cauma~chais, proco~owal. się ze. spadkołoAci do ambitnej panny z nizin społec?nyc.h
ku ośmnastym skarb francuski musiał be~ - bIorcamI bogatego f~nanBIsty f1tls:Du v~r
dtwiga się na naJwytsze 8t:mowlSko w tej
Inż. Wacław Proch na u
u8tannie walczyć z deficytem. ~eden z mini. ~:I.~. Wyrokować w l.ego sprawIe mial !lIO·
fa.nta.stycznej republice.
litrów skarbu. mianowicie kSIądz Terray, Jaki GOl!z~laun, sędZIa nll;le.tący do now~
Ostatnie tomiki Bibljotekl. lJlstorycznoprzeprowadzał sanację finansów w sposób utworzoneJ Izby króleWSkIeJ. ~eaumarCIllI!S
Geograficznej:
doŚĆ oryginalny. obcinając poprostu nalet- starym. wypróbowanrm zwycz~J~m .udal s~ę
Nr. lOG. Komandor·Por. C z e e 7. o t t.
noAci wie rzycieli państwa. ,,Met, księte, do p~nl Gotlzmann I . wręczy i . Jej plętnaAc~e
Ucie czka Goeben I Breslau. JeBt to 21 tomik
wyciąl?asz ludziom pi eniądze prosto z ~i~- l.ud~\·lków, aby ulatwlła sędzlCmu wy dafll~
z cyklu morskiego.
Izeni !1f _ zawołał oburzony Kolega llllnt- k~rzystnego dlań wyrok1.l' Gdy. wyrok p.o ,
Nr. 167-168. B r u n o W i n a w e r.
stra. ,,A skąd je mam wyciągać?" _ odpo- mimo to w.ypadł dla niego ~lepomyśhJlo,
Lono natury. Jep,t to t6-ty tomik cyklu
wiedzial ksiądz Terray z niezamąconym spo- Beaumar chals ~atądał od 'pant .Gol!zmalln
.,Swiat Dziwów".
ko'em ducha.
zv:·rotu.lapówkli ta. od~nówiła, WięC znako·
II e m i n g w a y. Połeg1lQnle z broniq.
'kOSZULA KROLOWEJ. Etykieta. dworu mIty pl&:!:rz 1.lLska~zy~ Ją do B1du. Powstal
Powieść amerykańskiego autora, który
Prądnice
,
startery,
oświetlenie,
reflektory,
sygna
ły
,
przyrządy
francuskiego, rozwinięta IJrzez Lud wi ka Xly, buczek memaly, c~.ylt Ir';uby s andal: Izba
na wło~kim froncie !łutyl jako ochotnik.
była wspaniala i drobiazgowa. Wstawanie królew.sk,,: zodal~ f:,-talnle. skomp~omltowa..
Dyskretnemi farbami malowany obraz odelektryczne, aparaty zap ł o n owe , budowa, obs ługa , uszkodzekróla, ubieranie, usiadanie do stołu, ukła.- na, a JakIŚ dowclpotś. pu6~l ł w obleg welodanej miłości na tle brutalnej eoldatesk'l
danie się do BUU, ujmowała etykieta dwor- Iy bo~mot: ,.Co L~ dwlk r:'lętnas~y" Itworzyl,
ni<l , naprawa.
204 rysunków w tekście.
tylów, rozpusty przyfrontowej I okropności
~ka w systemat ceremonij, które 8tlLwaly się to zllJszczyło ludWIków plętnaścJC .
odwrotu z nad bonzo.
A. M. F r e y. Apteczka polotM.
DOBH.Y MOST. Metresy królewskie obci/j.poprostu aktami palistwowemi. OClY",!lIicio,
Tom XI. zaWlera :
Wojna na zachodnim froncie - widziana
te i k rólowa podlegala. etyk ie ~ie. Ubler D:l~ tały skarb !Jań stw&. w Bposób niebywały.
z blindatów, jakie u.jmują p'unkty opatrun·
ją i ro zbie raly damy dworskie WYSOkiO~ Wrdatki na \e panie sięgały d "t.iesiątków
kowe. Najstrasdiwazy, nllJhardtiej grozą
rangi. P odawanie królowej koszuli nocnej mi jonów a lud który był odzierany zo
Inż. Adama Tuszyńskiego
pnejmujący punkt obeerwa~yjny.
było przedmiotem specjalnego ceremonjalu. skórr na' rzecz pasorzytującego dworactwa,
Dama dworska brala koszulę z rąk k.'l.me- pala nienawiścią dla tych metres, które
,To h n D s P a s s o s. Trzej Joln lerze.
Autor zadebjutował rozglośnie swojem
rystki i podawała ją królowej, ale gdy przy- uwatał za tródło wszelkiego zła trapiącego
,.Manhattan 1'raMfer". W tej powidei
padkowo wchodziła do pokoju księtlllczka l-'rancję. Gdy architek t Hupeau zbudował
z frontu francuskiego znajdujemy tę1: eam.ą.
krwi, to olla miała przywiloj podania ~rólo- nowy most na d rod ze wiod:,\cej do Orleanu,
wej kos7.uli. Pewnego razu ~darzyllt. Się na powstała kwestja. czy most ten wytrzyma
mote bardziej jednak realną, mmową technikę kilku naraz wątków.
tle etykiety rzecz tllka: PaUl l:ampan lrzy- większe obciążenie. W roku 1760 pani PomOBSŁUGA
mala. właśnie kOS'lUlę, aby ją podać damie padour jadąca do swego zamku w Meual1l,
Rene H esse. Partenau.
Jest to wykwit i ukorono wa.nie .. ksią~ek
dworskioj, g dy woszla ks.iętlla Orl~ańsklt. musia!~ przejetdtać przez ten most i wtedy
Dama dworska zwraca kOliZulę pafll Cam- podawano sobie z ust do ust lape~·n ienie. te
o wojnie". Autor jest prekllT!orem ... przyPrzystępn y w y kł a d ustroju motocykla; praktyczne rady
ulej wojny polsko-niem :eck iej.
pan, a ta. chce ją podać księ~nej, gdy wte.~1 mOSl jest dobry. bo uniósł bez jakiejkolwiek
I wskazówki.
.,Gry wojenne". w który Ch Re ieb swehrę
wchodzi wyż8za rang4 hrabwa ProwancJI: szkody najw;ększ.y ciętar Francji. Pani
prowad·t.i genjalny por. Partenau. a. armję
Koszula wędrujo tedy zpowrotem do pam Pompadour byla Istotnie cię±<trem niema-l
Podręcznik
dla
szkół
Zilwodowych
I
w
ł
aścicie
l
i
motocyk
lów.
Campan, ta podaje ją hrabinie Prowancji, Iym.
l pOlską potę1:ny jego uczeń. ?ajmuj ą cale
długie r oz działy. Autor świetnie zna ~tos un ·
LEPIEJ MIEć PRZYJACIOLKI, NIZ
a hrabina wręcza ją królowej. rrze~ caly
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, ki w R eichswełlnc . Ksiątka. której równo·
te n czas, królo~a stał a golutk~, J~k J~ Pan PRZYJACIOL. Francja uchodziła. zawsze za
bietnltdzieje zborzoneJ
Bóg s~worzy! I yr~y~lądała Się, Jak damy raj kobiet. Słuchano ich i spełniano kaida
przyjafni
obu
oficerów
zyskala r ngł oli
komp}lmentuH lIJę Jej koslulą·
ich skinienie. Pani de Tencm rad1. i ła Marw Niemuecb i była sygnalizowana prze,
W) WCZA~Y W BAS'r.YLJI. Plotkar.ska 1Il0ntelowi: .,Niech pan zabiega. rac zej
wiele piór w P olsce po ukazaniu si ę w wy.
l~go n da ~roblla.~ BastylJI p rzy~ytek. ok~u- o !>rzyjaeiólki. nit o przyjaciól, bo przy podaniu niemieckiem.
eJefl~twa I tyrauJI. podcza~ gdy. Isto~n!e Wlę- mocy kobiet moina. z mę~czyznami robić,
J. W. L o c k e. JVe.fole przygody Aryst.V·
~ie~le ~o naleta.lo ~o lJa) przYJ~mm~Jsz'ych, co SIę komu podoba.. Prócz tego, co do męt
Gmach Hotelu Europejskiego,
Warszawa, Krak_ Przedm. 13.
de.fa Pujola.
Ja~l~ ~Ie~ykolwlek I. gdzl.ekolwle~ Istmaly. CZyli!. to jedni wiodą tycie rOzpustne, d ruZnany krytyk .'I.ngiclski, Talher, pi~ał
WIęZIlIOWIe pnądza.h Bobie. po.koJo we.dl~g dzy zaś zajęci są zby~ wyłąctnie wlasllOmi
o tej ksią~ce: .,lJoki zrywaliśmy pny jej
swego UZtl!llltlL, otrzymy~ah ?blady t ~IS.?IU sprawami, aby myaleć o panu, podczas gdy
czytaniu, plakaliAm;r jak dzied".
dal~, ~ołacJe trzec~, mle":ah. wlasne bib J~- kobieta zawsze o pallu pamiętać będzi'ł ju-l
J ta ksiątka. nosI wszystkie świetna ce·
tek~ ~ przYJmowali .gOŚCI, Jakich tywll.l~ choćby dlatego, te nic innogo nie ma do
chy, znamionujlIca powioAci Locke·a.
~hcl.eh. Na utn.ynlante mar~~lIłka FranCJI. czyuienia.". Mnrmontel wied7.ial zresztą sam.
Jeśli dost~wał SIę ~o B:astyłJI , krM wyzna-: jak potę1.ne są. kobiety. Gdy razu pewnego
Niemal wszyscy pisarze, którzy W!llawili ryginalny. Powtarza raczej za innymi. JeczaI 80 liwrów d?lOnme, ~Ia r~dc4l Parl~- I wszed ł do w8zechwłndnej metresy Ludwika się w tak zwauej litenIturze woje unej, kon· J go "Droga powrotu" jest utworem nie8ły
melitu 15, na sędZiego, na ~LDanslst.ę al~o It- , XV. pani Pompadour, z po~ród tłumu pa- tynuują swoją. twórctOŚÓ, atakując zkolei. chanie slabym, pozbawionym tych wszystBIBLJOTEKA WIEDZY
terata. 10, .na zwykle.go ml.e~zczanlJ\a ?, ~a nów, otll cujących tualetkę znakomitej dn· jut nie wojnę, lecz pokój, który po niej kich mocnych akcentów, które dźwięczał)'
c~l opa 8 hwry. LudZie. r?bllt w tell"! ~vlęz!e- my. ani jeden nie zwrócił na niego uwagi. na8tąl)i!.
w jego pierwszej falcYllujljcej opowieAcl.
Tom I.
ntU n.:Jwet ollZ~zęd noścI I. op~sz~zalt Je Ule- Zaledwie wszakte markiu zwróciła aię do
W ich pnedstawieuiu obecny okres fy· Zamiast dokumentu pelnego zadzlwiaj.IJcej
ch9tJlle. BogaCI. wydawah .wlelkle. s umy na. niego z kilku uprzejmemi slowami. gdy cia ludzkości nie jest j skllś zdobyczą istot- szcze r ości , m.'l.my tu do czynienia. z robot\
CLARENCE AUGUST CHANT
ueJechr \~'f!zelklego rodzal~' KSI.IJtę Kur· wszystko zmienilo się odra1.u, jak za do- ną. nie jest epoką ust alania fonn lIonnal- Uterackq, k~óra uSiluje w sduczny sposób
;p,..,r",or A.!<oIIoyk; Oni..... W Toro. llo
I~ndzkl,. 81~dzą~y .w Ba!!yIJI, "'!Ydal w prze- tknięciem rMdtki czarOdzieJSkiej. "Wratc- nych, lecz wyłania si ę on ra cze; jako prZ6- fabrykować to, co był~ istotną wartości4
Clllgu p IęCIU .mleslęcy ~":,.~ \L~ró~ na sa- nie. jakie wywarło odezwaf\le się markizy. klęt o dziedzictwo woj ny, pelne Iliepokojów, pierwszej ksiątki. PomImo formy napozór I'
mo utnymanle. . OCZyWIŚCI~, .clerplano cza- było nieopisane. Otrzymałom tyle zaproszeń nieznanych dotycllczas ko~fliktów i cier· ]l~o!tej, ciąty tutaj nad~iar sztuczności) j~st
sem z powodu fIIestrawnoAC I I utywano d.u. na Obiady. fe starczy ł oby mi ich przynaj- pień. poprzed7.:l.jących dopiero poród no- nieporadne naśladowaDle samego SiebIe,
1.0. ~ewatylV. Oszc.~ędnr .kar.dynał Dubol', mnieJ n .. tydzień". Kobietami posługiwano wych. twórczych idej. Tou?encje. tego ro- ~ost. ty~ko wmawian,ie w czyt~lni~a., te dzi~
mlllls~or ~a Rer,ncJll.dzlWII SIę, te tak d.uto się Jako poAredniozkami między krółem dzaju powtarzają. si ę na naJrozmaltszo spo· Je alę jakd lragedJa, która IslDleJe wlaśCI
wydaje Się w aSlylJI nl!- le~'atywy. "K~lę~e a pOlZukiwltczami uczęAcia. ł ecz nie gar- soby w drugiej fali lite ratury pacyfistycz- wie ty ko w nieuAwiadomionych zamiarach
% 132 ilustracja~i.
kardynalo - rzeki. na. Je@"o pr~ed8taw l ema dzono takte stosunkami z wllływowymi męt- nej, która, nie bez slu nności , stara. się do- auto ra.
Glośna
ksi~ka Chanta w sposób barwny
Nowy utwór Remarquo'a. poprzedzony 01wesoly Re.gent - . mo załuJemr, Im lewatyw, czyzna.mi. Marszalek k8iątę de Villeroy wy_ wieŚĆ. źc właAciwie wojna lIie skończy lI. się
i ujmująC)' wprowadza czytelnika w dzi·
w.szak. to Je~rna Ich roz~YlVka . Ale ~~gent powiadltl 8ię calkiem otwarcie: .. Ktokolwiek joszcze, lecz toczy s ię cillgle. zmieniwszy brzymi4 reklamą , by ł prawdopodObnie do- t
wy nieba i stanowi łatwy wstęp do
nIe ml~ł ra~JI, .b~ rozryv;ek 11' BastylJI. bylo będzie ministrem finansów, oAwiadczam, 1:e tylko formę swoj ego bytowania.
skonalym interesem wydawniczym, ale
astronomji, wspaniale ilustracje ułatwiaM
~nacznle wIęcej I bardzo byly urozmaicone. jestem jego przyjacielem, a nawet -le je.
Te niepokojące czcluści tycia współcle. w8zystkim jego zwolennikom p.rzynió& ł
jó\ wykład.
MARJA LESZCZYN"SKA , PANI POM- stem t uim potroHze spowi nowacony".
snego przedstawia równiet nowa kaią.tka wielkio rOzczarowanic. Remarque Jest auPANOWIE I SLUZBA. Narzekania. na słynnego pisarza nicmieckiego Remarquo'a. torem jednej tylko ksiątki.
PADOUR. Ludwik XV .by ł zra1.U ba~dzo
w!ernrm i "'-ysoee c~othwym. maltonklem. słutbę są tak stare jak świat. Zawsze poko- Tym razem jednak Remarque jest mało 0T o m II.
Plorwszą. metresą,
ł1amą de zna~zemu
Mallly .zostal
on IIltrYl!'owala.
jówka była powiern
paui ...
i KoezyzawSle I ===========================~=~=======~
do~łownte.
w fl~ycz!lem
słowa,
gdy sięic" toswej
Opl~C8ło
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~mewołon~. Potam pIękne k?bl~ty podaw~- ko~·eY. na.szej słutb}' istnia lo jut pned wie-

Iy go sobie z rllk d? rąk I ~Iedna 1darJa
Leszczyńska o~amotnlała. Pant Pompadour,
netre~a tytularna, była bardzo..grze~ma
odwledzala królowę, zanosząc JeJ kWiaty
o.woce. Rl!7.U pewnego .przrlz1a do ~ r ólo"'ej. trzyml~Jąc oburącz WIelkI kos.z .kwlatów.
Królow~ lac1·ęla ~ycbwaJać Jej urodę,
a cZy'mła to w taki .sposób, te .pochwaly
IJrzybleraly postać zmey.-ag. . Pam Pompadour stalli. z koszem kWIatów I słucbala pokornie Wreszcie królowa b.zll.la kochan ce
swego' męta.. aby jej coś zaśpiewała. Markiza wymawiała się jak umiala, stojąc ciągle
ze swoim koszem kwiatów. ale gdy krółowa
rozkar.ała jej. te ma koniecm.ie 7.a~piev.:ać,
pani Pompadour wybrala a rJ ę z Armaldy
i zaśll iewala: .. W mej mocy jest on, tak czy
t:lk ... ' Biedna. królowa była mocno zaklopo·
tana i nie wiedzill.ła gdzie spojrzeć.
LUOW1K PIĘ'I""NASTY T PIĘTNASClE
LUDW1KOW. GdJ ... walce l . Plrlamentem

karni we F rancji. tylko te tam nazywało liS
to podkuwaniem mula. W ,.Weselu Figara'
1ualaz10 się zdanie, które znakomity piaar?
7.3Cze rpnął zdaje aię bezpośrednio z tyci!,,-,
Mianowicio sprytny Figaro rzuca zgłupIli.
frant pytanie: ,.Uo do przymiotów, jakich
tąda się od slutącego. czy wasza d0 8~oj
ność zna wielu takich panów. kt órzy byliby
godni stać się Iluf.1cymi?"
.
KROL CZY PRAWA? Delfin !kartył się
razu pewne~o panu Que.snayowi, i,~ wł~dza
królewska Jest ta~a uClążhw.a.. ;,NI? Wiem,
dlaczego mtalaby być taka uCląthw~ - od·
parł Qu os~(I,y ...A"cótbY pan czym!. f;dyby
pal!- był k~ólem? .;;- nastawał Oelfm. ..l~lcbym Ole czym l - .u:'~Y8zał w o~po
wledzl. -:- .,A klo~y rządZI\. -:- ,.Prawa .Były to Jut 8kutkl rozumowa ma. które prz~dostawały się do uajszerszycb kół ludnoścI.
Rowmiał znaczen'e lego faktu Wolter. któ-
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Komunikaty wydawnicze.
S Y g r y d a U!I d ~ e t. f!'lo$n.a..
. . do czytelnika! Autorka budzi w naft nieKlilj:t.ka ta. pOSIada w naJpełf\JeJszeJ mlo- tylko podziw, budzi uwielbiecie dla siebiel
ne to wszystkO, 00 szczególnie cenimy Znajdują się w tej ksią-tce ustępy, które,
w pólnocnych literat u~acb: praw~ę, przeJ.- "'dy s ię czyta je, bezdenną groz.1 napełnia
rzystość, finezję myśu., czysty I głębokI f.1 c~lowieka. Malo wys zło z pod pióra pilon uczuć. polo~ wyrazu. Jest to napisana s.'I.rek powieści równie delikatnych. a zaz cudowną przenikliwością psychologiczno' razom potętnych.
historia malteńska. jakich istnieje mO~t'
Upton Sinclair. Boston. T. IV-ty.
tysiące. ale ~ których tadna. nie zOBtala
Czwlirty i ostatni tom powiości , osnutej
opowiedziana. w sposób tak 18totny. J ak· na głośnej sprawie !3acco i Vanzettie~o,
te Awiotme cbarakteryzuJe Sygryda Und- w której wielbirie!e autora " Nafty" znaldl\
set perypetje ducho~e tycb obojga niebo· równie czujny. blyskot liwy. pla.styczny reraków at po icb uaj~ęb8ze, najbole~nie)- porlat. neczy,,:istości. amerykańskiej. - Pisze doznania jak mistrzowsko Ulo'leluJo san lIJezlotrlnej walkI, który zwalcza krzyw.
ludzi i rzeczy z jakiem maei{'fzyńlk i em dy, tępi nadutycia i przygwatrlta WBzelkll '
1Tozumieniem ~ekreló"" 1.ycia ollwołuje eię , obłudę. Nikt jeszcze tak wspaniale nie opl· J L

LASSAR-COHN

CHEMJA W ŻYCIU
CODZIENNEM
Kawy So/ka się codzień % zagadnieruami chem;l, poczyna;ac od pożywienia
a kończąc na :z;wykłych przedmiotach
u:i;ytkowych. Ile tkwi w lem zdobyczy
naukowych, ile geniuszu ludzkiego
i bardzo zawiłych problemów - mówi
nieunieruie ciekawie Lassar-Cohn
w dziele, mającym ro%gws §wiatowy.

Trzaska, Evert i Mic ha lski S. A.
WarszawI, KrakowI. I, Prn4młlieł. 13.
(Gm..,b Ho,.l" E,,<~j.kk80).

_________________ J

= 6========= =========== PRZf:GLĄD LITERACI\I = ===== =================
•
•
Ce-

Książki

8y"troli Jan

ostatniego

mIeSIąca

Sł .

.,50ejologja.".

formacyjny i bibljografictny.
1031, Itr. 154, 7.1. 6.70.

Watęp in- t!ialau:a WOllchki i BolelIlatoa OluetciczG.
Wal1lzawa, fom I. (A-Ko). Pozllan, 1931, Itr. M6.
na za t. 1111 lI. 00._.

ChattUiŃ8kf Jdzol. ,,Drogi aWaD!U

spolecz.

nego robotnika", l:itudjum oparto na auto·
FILOZOFJA.
I MakarczlIk Janw:. "Pucz mona I dtun· . Szpotafl8ki Stanf$lato. "Wró1ka". Powieść. biografjach robotników. P02nań, 193 1, etr.
AraWi /l. ,Prawo wielkioj Ilrzemiany". gle". PowleAć dla dorastającej miodziety. Warezawa, H131, etr. 284, 'lI. 8.-.
l~ d. 9.00.
.
I Lw6w, 1981, litr. 232, karton, 7.1. 7.60.
SZp1j'ktJwna M. II. ,.Karjera Uaueczki" . . Czerwhls/d SłUll/aław - Mlecz,yalaw Przyraków. Ifl31; ~tr. 122, zł. 4.-.
Mal?t IJector • .. Bez rodzi~y'': PowieŚÓ dla Wars~awa., WS I, Blr. 840. zl. 8.-.
l ]emskl . . " K!ldeks postę.powa'.ua kllrne"rtl
Fi/lA:elatein I,eo. "Hegel, Man i Spinoza"
rPróh;l. lIynlezy). Warszawa., Hl32, atr. 134, miodzIety. Prleklad J. Wahcklego. Warua.-! Thomaa Adrienne. "Calherine zoat.aje tOI-1 z p~z epl!lanu wprowadzaJl(ceml,. ~ pO~lępO~J. 4.-.
wa, 1931. str. 884, karton, zł. 6.- .
uianem". PowieŚĆ. Puekład Zofji Petenlo- wam.u doratnem, ~ykonawc~eml I ~wląlkoJCl1łet Paul. "Iliatorja filolofji". Przełotyla
Mazurkowa Kaziml~a. ,.Dusza domu". wej. Wars7awa, 1931. at r; 38:6, 11;,10.-..
wamI oru Ol"leClDlctwem Sądu Nalwytlz~'E. Jtutkowska. Wydanie drugio, uzupelnio-IWaru.aw3, 1931 , lir. 8(;,.11. 5.:-.
I. Undaet SY!lryda. "Pani UJeide . POWIeśĆ. ge za cu. 1. VII. 1!)2!) - l. VI. 1931.
ne, doprowadzone do ctasow ostatnich.
OrVletO UJura. "OpowladaDle 'I dawnych, Wars~awa, WSI, str. 222, tł. 7.-.
WaNlzawa. 1.93 1, Itr, 300. zł. 1O~.
fotnatJ., 1932, str. 208, d. 8.-.
dawnycb Cz.aIÓw". Narodziny Rzymu. PnelViUiamll W. "Walka o tajemniczy doku- . Cze':"!Di.llllk"1 Slaldlllaw I Miec,zllał/Ho Przy~EOGR
tłumaczy la Helena Grotowska. Lwów, 1!)S1, ment". Powieść Warstawa IMI st r 254, ]emlk•. "Kodeka poatępowanla karnego".
,V"
A~JA.
KRAJOZNAWSTWO. PO- str. 226, karton, d. 4..50.
zł. 7.-.
.
.,
.
Suplement I. WaNlzawa, 1931, 7.1_ 3.-.
PROZE: I RZEWOONIKI. MA!:Y I PLANy.
Por.ę~~Cll Helena i Eugenjuaz. "Cuda ' lVo!ter. "Kandyd". Pu.eloty t Tadeuu 2e..Ekl porterzy polscy". 1!)81. Waruawa,
• EI/relcher Karol. "KrakÓw. Przewodnik techniki'. Cykl odczytów wygloszonych c:zę- looskl (Boy). Warszaw&, 1931 Itr. lOS zł. 1981, str. J60, zł. 10.
a zwiedzających milllto i j ego okolice. ściowo pr~ed mikrofonem Pol!lkiego Radja r,.-.
"
FrankOWlka L. I Modliński E. ,,0 organi.
03 ryciny i ptan miast!\' Kraków, l!)ljl, str. w 1981 r. Hocznik IV. Cz. J. Warszawa, I WlIleży11.ska Aura Serce podzielone na zaoji i funkcjonowaniu inltytucyj ),Ibe'~ pio86) zl. 10.-.
1931/82, atr. lGO, d. 4.-.
I ćwierci". !)ow l eść. I;a:;'t, 1981, litr. 126, lI. czeń
spOloc·tnych". KrakÓw, str. 239, zł.
I łillcher Jan J. " Pod taglaml". Warar.awa,
Porter 1/. "Pollyanna". Powieść dla mlo. 4.-.
8.-.
JDaI , str. 110, zł. 5..50. .
dziety. Pn.elotyl WładySlaw Juszkiewicz.
Zambnycki WI. ,Nasza Pani RadOlna
lIawner Roman. ,.skorowidz ultawodaw·
\... F",bo~t Kard Inr.. "l'~IBki prz~w.odoik po Warszawa, l!1S2, Itr. 190, tł. 8.80.
czylL d~i~ne przy~dy . pulkownika armji 8twa polskiego". ~oda,~ek: .,skorowi,dz
I'flldze I okobcach. fi ilulItracYJ I l plan.
belgijakiej GUlona Bodlneau" WaTlzaw&., ulltawodawltwa ślłlklego. CzęjĆ IV. Za
Na język. polski pnelotyla Aniela R0880'
KS/tfZKI SZKOLNE.
11931, litr. 826, zł. 7.- .
.
j eZ&8 od I lItyclnia 192'Ił do 1 !IIycr.nia lruł
I,)ertank&. Praga, 1981, Itr. 9-1, tl. 6.85...
Baczllń!ka ~telan.Ja ł Stelani';J Chllczew- . Zevaeo MicJw.l. "Cicba przyatd". Powieść roku. Warl~awa, 1981, !lir. S6-ł, d. I ~-. .
QaL.ez Jan Ur. "Pnewod.nllr. po Ues.lr.ldzl6 sk4. "MOJe ĆWiCZenia w nauce Języka, gra- hllto ryczna. Przelotyl J an M'ciwój. Warl!erzQJI bmanuel
Dr. ,'postępowame adml'
u
SJ:pkllll o~ Baraniej IlOOBLrawicęI poSląsku ma tykl i ortografji". Kliątka przeznacr.ona 8Zllwa, 1931 . str. 256 zł. 6.-.
niltraeyjne • Waru.awa, 1931, Itr. 144, d.
CII!lItyllsklW ze 81czególnem uwzg lędnieniem dla doroslycb. WarllUlw&, 1!)81, !lir. 72, zł.
Zevaco Michał. "dondola miloAci i tmier- 5.-.
cj". Powieść histOryozna. Pnełotyl z rrao.,Llga NarodÓw. Jej cele i organitacja".
mialta l:ieazyna.... t:iel1yn, 19:s1, lir. 2ii6 1.80.
+ 2 mapy, d. 6.-.
Ernst Marelt! ł Stachy Alfred. ,,KOImo· eUlkiego Jan M'ciwój. WaUlaw&, 19S1 lItt. Geuewa. 1931 , Itr. 99, zł. 1.50.
HoclIlck Ferdynand. "Tatry i Zakopane". gra.fja". Wyd. V. Lwów, 1931, Btr. 175, zł. 256 d. 6.-.
'LI/bomlrakl Stelan Jerzy. "Statut stalego
Przeszłość i leratnieJ'azość z 9 ilustrae,·ami. 6.-.
Zetraco Michał. "Kurtyzana". Powieść bi- trybunalu aprawiedliw06ci międzynArodowe)'
W
d . O ro k
~.
arsza,w~k' 'B9~,l , ,~tr. 638, zł. l O'-l
k'
Gd
kN'llUlllon-LellkD·j .J.an. p,AIA~~~ hilto rycz~,r storyClna. Przc l o~ył z franC1l8kiego Jan prze
f:4low'·7n~1. rewizjI". Warna·
ose n!
tIles..,w." p newo d li
po
y. sz o ny. "zieJe
0 ...... 1 nowotytneJ. jlUciwój. Warszawa., 1931, etr. 2W. d. 6.-. wa,
, 8 r.
,z. -<N.
Zur()W!ka Marla . UAmiech Jo"auna". PoLodZfewski Wincenty i Nalanson Aleksonui, wybrzeżu i Szwajcarji Kaszublkiej·'. Warazawa., 1931 , zł. 4.-.
Gdynia, 1931 , Btr. IW, zł. 8.50.
Iłu.tieekł A. M. i A. Zarzecki. "Jdatematy. wieAć. Warszawa, Hml. Itr. 810. 11. 7.-.
der. "U pAdJ ość". rekaty ustawy obowiązuLepecki M. B. "Z maruaJkiem Piłludskim ka". Podręcznik dla uczniów ukoly pojącej na terenie b. KrÓl. Kongrelowego
na M.aderr.e". Waruawa, 1931, str. 186, wSlechnej. Oddzial IV. Poznao. 1931, atr . .1IAT1:;M.A.1·YKA. NAUK I PRZYRODNICZE. wraz z orleczniClwem. Warszawa, 1931, Itr.
al. 4.M.
140. zł. 2.-.
Chorqly Michał Dr. Inż. Charakteryltyka 162, zl. 6.-.
"Osiedla i letnilIka w okolicach m. lit.
Sohileki Seweryn. "Obrazki l dziejów lizyko-chemicwa węgli kamienoycb na podMackiewicz Stanialaw. ".MytU w obcęWaruawy". Podręctnik dla nabywających Polski". Czytanka dla Ul oddziału ukóJ: po- stawie zdolności chłonienia par pirydyny". gach". Studja Ilad PSYChologią !lpołeelell.
parcele. Wanlawa, 1981 , Btr. 82 + Ifl&pa, wlzechuych. Lwów, 1931, lir. 188, karton, Waruawa, 1931, Itr. 68, lI. 8..50.
stwa SowietÓw. Wara1.&wa, 1 '31, atr. 200,
zł. 2..50.
zl. 8.-.
Dominik Walenty Dr. .,KrÓtki zaryl wia.- i t l. 5.-.
Iłukieki Cz. ,.Przewodnik po uzdrowiSłe,dzZóuma M. "Podręcznik do nauk.i jt domości l chemji [/II". Waruawa, H13 1 u.
Marazałek S/onisław. ,.Przepisy o zaopaIkach i letnilkach polskich". Wyda.nie V. zyka niemieek!ego w. n.kolach. handlow),'ch'. J. Itr. ~S2, cz. II. st~. 144, zl. 12.-.
'
I trze.niu emerytalnem na~czycleli i funkc~oWaratawa, 1932, str. 170+ mapa, lI. 1.80. Cz. I. WydalIle zmleDlone I poprawione.
"KraJobrazy roślinne Polski" pod re. na rJulIzów panatwowych. Warszawa, 1931,
dakcją Zygmunta WóyciCkie~o.
Zeszyt str..240, zl. B.-.
Skorow idz miej scow ości Ihoczv~ospoli- Lódt, 1931. str. 128, 'II. 4.20.
.terylorJa
, nie
. .Im
Szo fi,~r SIan I"
Z ' Ia grama I y k a XIX . lVilczy'lskt Ttfdeuu "Ro innoAć pa.l'las'k'
-,
~ i ~ J
"/" l , ?IIkiej z 0~naCl8U1em
,,,aw. "WlęZ
c I IV/ od y.naw
v'.
.VI.
al! K 0waAClwych włada i ur tędÓw orat urządzen polska. Warszawa, 1981, str. 89, zl. 1.80.
&lna Czarnobory". Wl rszawa, lU81 tablie 10 ~zollek .. ,.Kodekl pO!ll.ępowaDla cywIlnego
komunikacyjnych". Opraeowal Komitet Rezl. 15.-.
"
I pr;tellllly.wprowadzaJące kodekl pOllępo·
LITE~ATUllA PIĘKNA .
Miller Lucjan I ni. "Wlaln06ci i analiza wan!a cywilnego" (ROlp. Prez. Rzp. z dn.
dakcyjny pod kierunkiem Int. Tadeusza
BYllprzyck.iego. ~uyt I. Abe,lin.owo.BerelYaj P J:,~lJA I DRAMAT.
mydeł oraz proszków myd lanych" w S-eh ~1 Ii~~~ai;lda l~. T. Dzp" U·tR. P. §1~881' poz.
na. rzemyŚI, I .... I.,\, litr. 80, l . .-.
Hela2łllllaki Slallflllaw. ,,Na Palukach". częAciach. WaNl~awa . 1001 , !Itr. 120, 1.1. 7.- . \IV I \IV~ • • mlOJ!ce
lU owe, ""', Itr.
Stam Jerzy. ,..HUDlUnj· a, jej bogactwo (Znin W4growiec - Szubin). Sonety.
Pag of"Zeuki Witold Dr. "Geometrj!l. anali- 1072.. '11..........
i Iliękno". 1981, Itr. 74) z. 2.-.
Inowrocław, 1931, etr. 72, zl. 2.-.
tyczna." z 203 rYlunkaml. Warlzawa, 1931,
"Pięt lat na fronCie &ospodarclym 1926
TUli/Igor Tadeuaz
nl. "Mapa polIkich
PieeJuU Marjan. ,,Elegje całopalne". Wlr- str. 462. zł. 84.80.
IS. v. do W81". Tom I. aruawa, HiSI , etr.
dróg: wodnych" z tablicami ł leketem obja.- lZawa., 1001. atr. 62, 'II. 3.50.
T,c/teTmak G. - P. Bceke, .,Podręc~nik. 722, ~ I . 1 5 . - . .
tn i aJącym. WarlIzawa, 1!131, zŁ 15.-.
PradB Fran ciszek. plia Itrunach duuy". mineralogji". 970 figur w tekAcle, 3 tablice
"PIęĆ lat na fronCIe gospodlrczym 1926
Sayue-Tobiczyk Kazimierz Dr. "Przewod. (Liryki). Katowice, Illit. Itr. ISO. zl. 8.50. kolorowe. 1 tahlica roentgenogram6w. Wy- IS. V. do 1931". Tom n. Warl7.aWa, l!)8 l ,
Sl()l.O(Jcld Juljusz. J:Dziela wszYltkie". Pod danie polskie drugie uzupełnili J. Moro~e- etr. 6681 7.1. 1 5 _ . .
nik po uzdrowiskach IlOIBklch". Tom l.
I'olska poludniowo-ztlchodnla. (Ol Uzdro- redakcjI(. JUljuB7.a Kleinera. Tom VI. Tak wicz i r. J. Woyno. Warlzawa, 1931, etr.
,,La lologne et la Baltlque". Confórence!l
d,onnćes a la Bihliothe~lIc Polonaise de 1
,''''
wisk Małopol ski Zachodllie,' I Srodkowe)' mi Bote dopomót - Kliądz Marek (Poema. 840, zl. 45.-.
K'
.
.
1II M O p .
n
p CI I
) - opraeowll I J u JUBZ
orat S ląska ) z ar ty kuł em wstępnym Dr. W. d ramll t
yune
elZawidzki Jan Dr. Prof . .. Kine~yka che- TlS har . : . agI s, - . . auser, . lar lat,
Przywieczerskiego. Lwów, 19SI, 8tr. 104, uer. Sen Srehrny Salomei - " opracowal miezna". Warszawa. 1!)81, Itr, 256., zl 16.-. E. ourgeCle. E. Tournol. J. Ance1J. A. Tlz!' 4~.
" W i k lor Habn. B ibljografję opracowal Wikbal, II. de Mo~trort, F. de Jesaen, U. Blo.n,.WoJewództwo t.amopolakle. Monogra.- tor Hahn. Wanzawa, 100U. Ilr. 4OS, 'Ił.
Wszystkie
dei. Ch. Dupule, et H. Stralburger. Parll~,
16.-.
1931, str.. 800. ~ł.. Hi.-.
fja. Tarnopol, 1001. Itr. 400, 7.1. 20.-.
Zmfgrodz1'; J Ózel lnt. "Nowogródek i oko·
Sztulldynger J . " Ludzie". Poelje. POUlatJ.,
kslątki ostatniego mi e siąca
..ROCIDlk MlDlsterstwa Skarbu od Im
lite". Wydanie lU. Nowog ródek, 1001, lir. 1981, Itr, 80. d. 2.-.
".I.d. u . IU••• I. 1 . ..tarc..
do 1980". Warl.lawa, 1931, ~tr. 452, lI. 15.-;;
122 + 2 wapy, zl. 8.50.
Szt.aud~"ger Jan. ,,Hzat na Pamaaie".
..Spra~o;dallle ~ badania ceny cukru
IlISTOlUA I TEOlłJA LlTElłATURY.
Poelje. loznao, 1931, litr. 88, 7. 1. 4.-.
KSlłl a rola Truskl, furIa I Michalskiego
I (tok 1926/_7 /28). \ arltaw&, 1931, Btr. 174,
KRYTYKA LITERACKA.
LITERATURA PIĘKNA.
WusrłI", KnL».-dm. U-Hołd S"""pqolf
d'slg,~'
ak' P
~ k
~ p'/' ' "
"KOW
ran ""aze -:~. I.'p e,:
i e .. •, ~dekl
/Jor Adam. ,.Zapomniany powieAclopiuTZ
bJ PO WIE SCI I N OWELE.
pOltępowslIla cywIlnego.
'
Iwo'll'lIki" ( Walery Lozińskl). LwÓw, 1931,
Bojer Johan . •,Nowa świątynia". WuruaMEDYCYNA.
(Rozp.
I rezydenta n.. P. z 29. Xl. 1930. Dt.
8tr. 100, zl. 6.-.
wa, 1001 , at r. SS9, d. 10.-.
Bętk~wski Tadeu !z Dr;, "Cbi rlJrgja. Ćwi· tJ. R; P. Nr. 83 z S. XII. 1930 pOz. 651 i 652).
Kridl Manfred. "Główne pr4dy literatury
Bou/ot ł'rederle. •,Zielony lilt". Powle6ć. c7.en fIzycznych l I port~ . Wskazówk i dla I Stamslawów, atr. 270, zł. 9.-.
Szrcler JUNU ł D~. Arm~ncl l,kcrberg.
eurollejskiej". Klaeycyzm, romantylm, epo· Przeklad LI. LIoller6wny. WaraZAw&, I!)31, lekarty ~portowych i ,",ojlkowych. Lwów,
ka poromantyczna. Waruawa, 111:'11, Itr. str. 1841 zl. 6_.
1001, !Itr. 172" d. 7.-.
..
1.,Kodeka poet(lpowanta eywllnego. War126, d. 4.-.
Boy-zeldakl. "Zmyliy ... Zmyliy". Szkice.
Bluad .M. "Z~~dy BZeteplcnla ,ochronne. szawa. Itr. 608, d. 28........
.
MiekletciC2 WladyslalD. "tyWOt Adama Warauwa, lOlU, etr. 247, zł. 6.80.
go pr~eelw ospie . . Utcka A,; "l. zw. poIVarlolaki S~anfslaw . .,Pollka w obliczu
IJrzęczkolJ:alri Jerzy. ..Wraki". PowieAć. 81cze p len ne') tapalenle mÓlgu. Warszawa, aktualnych
1l),Iędzynarodowych ugldnle:
Mickiewleta". Wyd. n. Poznaf1. 1931, etr.
600. 'II. 80_.
Warszawa, 1981 , litr. 176 zł. 5.80.
1931, sI r. 6_. lI. 8.50.
.
go~poda r czych. Warszawa, 1931, Btr. 7u,
1
1Y6yclc~, Kazimierz. "Alnyk w'ród prą.Conkar I van. ,.Nowele' . Z przedmową Vo·
Clllronbt.:rg Seweryn Dr. "Badama. do· d. 4.-.
Wlodarkfetcfcz Sta,.i,llaw. ,.$ll(sk niedów epoki. WaNlzawa, IOSI, str. 844, zł. jeslava Moll!. Przelotyla Ela .Mole. Wars7.a- Awilulczalne nad ezynnoAcillo wydzielniczą
:!O.-.
wa. 1931, Itr. 156, d. 5.-.
i WChłaniającą. jelita cienkiego". Wamawa, miecki po podziale". Szkie ekonomiczny.
Zallaraka Anna. •,MarJa Hod%iewiczówna
DeU B. M. "Zamknięte wrota". WarlZA· 100.1. B~r. lOS, d. 6.-.
Wars~awa, Hl3I, etT. 140, d. 5.-.
jej dzie/a". Poznan, 1931, Itr. 00, 'II. 2.-. wa, 1931. Btr. 284. zl. 8.-.
franek R. Dr. ,,Poradnik lekarski dla
Diderot. .,1'0 nie baJ·ka". Pr ze ł 0!ll; 1 Ta- wUYltkich". Opis wuelk irb ehorÓb oraz
PRZEMYSŁ l HANDEL.
llI STOIUA. I NAUKI POMOCNICZE.
dellsz Zele1llki (Boy). Warsza.wa. l 1. Itr. epOSOby ich leczenia z licznemi ilustracjami
Korowic: flellryk Dr. "Polityka handlo·
,.KlIięga pamiątkowa celul uczczenia 174, zl. 6.60.
i tablicami barwnemi. Przeklad pod redak- wa". Lwów. 1001 . Itr. 292. zł. 13.20.
35(}.ej rocznicy r.alożenia Uniwenytetu SteDobOlzyń3ki Adam. ..Slowo eiętarne". cją Dra Med. Juljana Slaakiello z dodalkiem
Llloowlc},i Jerzy. ,.Normy zy~kowności
fana UatOre20 w Wilnie". WMatawa, 1931, PowieŚĆ. Waruaw&, 1931, str. 298, d. 6.-... Pierw!lza pomoc W na'ffIYc'h w!pad.kach" w przellly~le i handlu". Warszawa, 1931, Itr.
Itr . 411 •tI. "1)4
D zIkowa ki SI an1-'
I o. . . p , ':COnanlU
o..
'
Ora F/i
I 10"-.
~ .-.
",aw . .,E gzotyczna P O·.n
.e ' la.M on d a. Na ki a d 130, z.
Kucharzewslri JOl... "Od hialego caratu ~ka". Z my'lIwllkiej wlóczęgi. WarIlawa, r~tllSkl, Everta. I łhe.halsklego, Sp. Ake.
lłoziecki Józel Sobielllaw . .,Podręcznik dla
do czorwoncgo". Tom V. Te rroryści. Wa.r- 1!lS1, 8tr. 244, zł. 8.-.
\\ opr. plÓc. zl. 48.-.
komnnalnych kal oszczędności" . Część J.
nawa. Hl3I , str. 480, zł. 18.-.
Evera Uana lIcinz . .. Mrówki". Puelotył
Girazowlcz M. Dr. ,,Jak nalety odtywiać Warszawa. 1931. Itr. 256, zł. 12.-.
Lop,," Leonard I nl.. ,.Złotnictwo w Pol- SIams
'I aw II' arB k'I. ,.aruawa, 103'
t
"
.
,"
h.
ć
,b.
b
h
..
'''',
SkSia",'-'
. _Ia d y k sIęgowa~ _, I r .........,
l(l I uc wywa w
ro ac serca. od '~lIwall
...aw . .......
Ice" teazyt l. KrakÓ w, 1931, Itr. 208. d. li. 10.-.
no. 1931, Btr. 94, zł. S.-.
. nia W pnedsiębiorllwach h.!lodlowych, prze!O.-.
FilocMwlIka Helena. ,.Kobra". Nowele.
Grott Józel IV';Jcław Dr. , M~d. ,.BadaUla mysłowych i bankowych". WAruawa, 1!)81,
lAret Mo~j." "Zycie po~kie .", liSlmif Lwów. 1931, elr. 254. d. 6.-.
nad rozpotnawamem cuk rz)cy. W.arszawa, Slr. 272. d. 8.-.
IV XVIII wie u . Jh ym, I 1. Itr.
,z.
Galatrorthy J O/III. ,.MozaiktL". Waratawa, !!l3I.. IItr.~. d. 6.-. Nakład Trza.ekl, Everta
,Strefy handlu 1agranicznego czyli wolne
22.00.
1982, Itr. 22!), d. 7.-.
I MIchalskIeg? Sp. Ake., d. 6.-,.• . .
porty". StudjowAne specjalnie 'I punktu
IgllaU Moneg. eMoskwa dAwna i dzisiejGodlew! ki Stelan . .. Warszawa". PowioŚć.
Jon3cher Kar,ol Dr . .. Odty'lllame lIIomo- wid7.enia celowo~ci ich 5tworzllnia w Sta17.f\. II. narody POCJbite.c6Inocno.wachOdnieJ' 'V arll1.lWa, HI 3 l, Itr. 144, zl. 5.-.
b IV arazawa, 1",,1,
,'" atr.
wIlIt ~ d rowyc b I eIloryc b" ,wy d . U. P Ozua , , lIac II Z'
~Je d nOClonyC.
Górska lIalfll(J . .. Nad Clarną wodą". Po· W3.1. str. t7~ , tł. 10.-.
4:12. zl. 20.-.
fo:uropy". WarllVRwa. 1 I. etr. 176, tł. 6.-.
Pil8UdSki -fjzlel. " PoOprAwI ki, historyctno". wieAć. War~zawa., 1931 , str. 214. zł. 6.-.
Klu!zyński ~/8nryk. Dr. "Reumatyzm ROLNICTwO, 1l000lVI ,A, LESNICTwO,
I VarlZlI.wa. l ..... str. I 4. l . .-.
lIamaull Knut. "August Powsinoga". Po- (Go~clec) w AWlelle naJnowlZ)"ch badan".
~
,.Rocznik łódzki poświęcony hl slorji Lo- wieŚĆ. Pneklad Czesława Kędzierskiego. Szkle dla lekarzy·praktyków. Kraków, 1931,
OGIWONfC7'WO.
dzi i okolicy". Tom n. Lódt, 1!l31, Itr. 518, POtnan W81 atr S68 z.I 10
li r 48 zł 350
Konophiski Tadeuaz Dr . .Jlodowla by.
li.SS
fi e// er'p ran·
'k ...'KI)'
''''-b'
, " P o1 .•,D ur b nuszny.
"dl"
ń I~I
I 0-, 1.6
.-.
e noty
a Iralty.
,La' nd'au 'A'"
. I M . p,
6gn
a. P ozna.
<10 . li r. ~f. Z . .-.
Sobleaki Wacław . .. llistorja Polski". Kra- wieAć. Przelotyl Dr. J. P. 'lAjączkowski. \\ arlzawI. I931 str. M. d. 3.-.
..Polskie rybołÓw stwo mOT!lkie IV. (1!)28....
kÓw. 11)31. Itr. 800. lI. 5.-.
War81Awa. Hl3!. lir. 200, zł. 5.-.
MIchałowicz M. .. Grutlica wieku dziecię- 1930)". Gdynia. 1!I31. Itr. 200. d. 12.-.
Slczepariaki Jan . • Kultura klasyczna".
IgłolC,ki Norbert . .,T3niec na bagnach". {'('go i mlod~ienrzel:"o IV świetle teorji ener.,Przyczynki do poznania stO!unkÓw kre/."8tycwej". Warszawa, 1rol. str. 122, zl. dytow)'ch wśród drohnej wluuo'ci rOlnej
Wyd. nowe. Lwów, 1931..t. litr. 465. zł. 12.-. Kraków, msl, Itr. 2-10. 11. 7.- .
SzyjlW1JJsk" Marian. ,.!'olskA U~st v C6Kflrezell'jIj},i JOt! . .,Nie mogę pi~ać". Opo. 8.50.
w wOJew6duwac.h ~rodkowych i wllchod·
ikf>m Narodńim Obrozenl". CiAst I. Praha, wieAć sentymentalno-cyniczni. Wantawll,
$'lmurlo Jon Prol. Dr . ..Choroby krtani nich". Warazawa, 1981 , etr. 165. 71. I!? _.
t9:U, sI r. 500. zł . 28.-.
!!l31. alr. f20, 701. 6.-.
i tchawicy". Wilno. 1931 , lIr. 186. d. 12.-.
Sowiń,o kj MleczysWw Dr. In:ł. " K017ty
JĘZYK OZNAWSTWO l FnO/.OGJA.
Klsch Egon Erwln . .. Raj amer~·kańeki".
Szulc GUlltaw Doc. Dr . .,lIigjena wojlIko· produkcji
wytworów rolnicl,ych zbotn.
JĘZYKI OBCE.
Powieśó. Prze kl. E. Grodzkiego. \\Arl"l.awn, wa". Tom. I. Zeszyt l. " 1Ii,,jena tywienia". 7.iemniakÓw. buraków
cukrowych, mleka
,.Księga adreBowa elperantyatów Polski WSI, litr. 2GB. zł. 6.-.
Wnr@7.nwa. 1!l31 Sir. &1, 7.1. 4........
i trzody chlewnej - drobnych lJ:08podarltw
Krzelolńskf Juljt""
.,Girlaski". PowIeść.
$witalllka JulJa Dr. . Kosmotyka pana". w dobie krvz)'su rolnego". Przedmowę nllI prAklyczny informatOr esperancki". War~ t.
I .'-.
WarSzawa. 1981. str. 262. 1 ł. 5.-.
Warszawa, 1931. str.
r,l. 6.-.
pisaJ
Dr. \Vl to1d
Staniewicz. Warala .... a,
IzaWA. I _I
"", I I r. ",Uf,
no
I S"O
Kryriski Adam Antoni. ,,Jak. nie nnJety
Levy Sara. ,O mÓj goju". Przelotyl Je·
1",,1. atr. U-I, l. .5u.
mówie i pisać po rObku". Cz. II. Warua- uy Stefano'll'l ki. Warszawa, 1981 , lir. 220,
POLITYKA. PUBUCl'STl'KA.
Swiderlll.i Kazimier2 . .,Ziemniaki". Mono·
I ,,"'"
,,~n
zł. !'j._.
O".awlIJ.i Roman . .,Sw'nt pO\yOjenn!l3i Pol- grafjll ekIportowa. Warltawa. 1001, lIr. 112,
I ~I
W4.
''''.
I
r. """'. Z. ".au.
, V d
d
'
V
,
S""
S,rlcndc/.:yj Wlarjon Dr. ,.Prakt"yuna me.
Mac Donald Filip. ,.Pltrol". PowieAć. I ka '. \ Y anie rugle. \ arllZaWA. I l. sir. z. "...,.
toda języka rOlyjl'kiego do nauki 'I pomoclł I'rzekł. Jnniny Sujkowlkiej. WarlzawA, 372, 'II. 10.-.
SlCillllrakl. Jalll"1J. ..Praktycr.ne metody
Gul.kou:ski Slelan . .,Imllerinm Jagelloni- badania nabialu". WaNlza ...a. 198 1. Itr. 118.,
lub bez &lomocy nauczyciela". Wydanie IJ. 1931, .6tr.200. zł. 6.-.
k ,.
'O
Man,. Tomasz . .. Mario i «arodziej". Tra.- cum". Rzecz o unji wechodn io-eufopej. zl. 8.-.
l . .o~
L ww
ń ..
I I , ~r
.......
ar
n,
7. . • - .
k
' p
o . . . + 4 tabI'Ice, zl.
II' agncr K' • .,Sy8lem gospo darstwll.. arn u·
SlIgt!arski MleC2yalaw. ,.Lekcje języka giczne pnctycie wakacyjne. Prtelotył Mar_ sieJ.
OUlań, 1",,1, 8t r.
'wintowego eaperanto". Piorwu,. podręcz. celi Tlroowaki. Kraków. 1932, Itr. 100. zł. 2.-.
gowo . I)nerębowego". Przełotył Int. 8-t.
Telllar n,df'II8Z. ,.Przygotowania Komin. Chmielowiec. Tom I. Warszawa, W31, etr.
nik do utytku mlodziety Izkól 'rednicb na 7.-.
podstawie Ick~tÓw Dr. L. Zameuhofa. BydMurgert. .. Bogiem a prawdą". Powieść te rnu do wylmc hu rewolucji w PO'lce". 1)'2. 'II. 6.-.
go~z('z. 1931. str. 68, 1.1. 2.-.
'1. ostatnieh czasÓw.
Wydanie III. MiejBce Warszawa. J(l31 Btr. 1I0, 11. 11.- .
Wllezy/iakf StlIlon. ,.O/\,ródki Mill/kowe
SZf)ber Sloninaw. "G ramatyka języka. pol- Piastowe. Hilll, Itr. 886. zł. 5.-.
Z(lleski Alfgwl. ..Pf7.emowy I dek1:tra- jako 7agadnienie spolcczne". Kraków. 1931,
Michaella Kartn . ..Pan i dziewc7yna". Po- Cle". 'fOlii II. WA rIZAWIl, 1931 , str. 288, Slr. 48, zl. 2'.00.
Ikiejro". Cz. I. Obraz naukowy 'I\lBpólczellne-fto pol~kiel;o jętyka. literackiego. Wydanie wieŚĆ. "Kraków, 1931. str. 286. d. 8.-_
z. 10.Zakaazewllkl Cze!law Id . .. PodręclOik
fil. 'upelne zmienione. Warlzawa, 1931.
Mura .. Perfidne k&bicty". Powicść. WArmeljorlc y \' rolnyeb" t. I. WArSlawa, 1!)81 ,
6.
suwa, 100 1. lIr. 176. d. 4.-.
PiłAWO I NAUKI SPOLF;CZNf;.
Btr. 243. l. 8.20.
Itr. 27 . 7.1. 15.-.
Mura, .. Piccola". Powieść z tycia pod.
Adalllczeu:sl.-i Tadeuaz . .,Pieniltdt i proKSIĄ1.KI DLA DZIECI l Ml:.OOZlEZY.
lotka. War~7A wI , 1931, lir. 182, d. 4.-.
blem jego wartOŚC i". Poznan. 1931, lir. 352.
SLOJVNIKI.
Dromlelt1czawa Zolia . . Plomienna. obręcl...
Si"dair Uptan. ..Stalica".
Warszawa, ~ 1. 12.60.
Gar-nuszeIJ:llki A. In~. .,slownik morski
Powi~ść dla miodziety. Warlzawa. 1931. sir. 198:?, str. sm. ' 1. 10.-.
BaIlRlkoUer Abraham Dr . ..Le mandat l ur l101l'ko . anj;l'ielsko - francusko - niemiecko·
182. karton. zl. 5.-.
SJH'yer Wilhelm. ,.Karolinka trochę lWa.- la Pale~line". Paris, lrol, atr. !?S.I, franków rosyjlki". Zeuyt tT7eci. Statki t:.glowe,
f'fllll O. Fr. J. T. J. ,.Snietka". Opowiada. rjow!lna". Powieść. Przeklad Wandy Ho- franc. 3[,.-.
I nm~zty. liny I tagle. Warsr.awa., 1931 , str.
nie dla mlodego wieku. Z Angiellkiego prze· gowskiej. WAruawa., 1931 , str. 262. d. 6.-.
Bllazylbki !tIarjan Dr. Ppłk. i !tIalzner 94. zl. 12.-.
ł otyła M. Pr. Krak Ów, 1931, str. 268. zl.
Sikoraki 1'fldeuaz. ..tycie na gapę". Po· JJoletlaw Dr. M·r. ..Ustawa inwalidlka". 1 ,.Podręclll& encyklopedja handlowa". Wye.oo.
wicŚć. Wilno, 11"131, Btr. 146,7.1. 4.-.
WAreZawl!.. Jool. sir. 200, !I. 6.-.
dllwnictwo l.b:orowe pod redakcją Dra Sla·
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SZTUKI PLASTYCZNE.
CybUlski Stelan. "B0t:"0wie i ludlie w

co I;rreck;ej i

r·~y msklej". Zeetyt I.
Tekst obja~l\iający nlLpisal

~zl u

Zeus·
Kazi.

JOWISZ.
lDierz Michalo ..... ski. KrakÓw. Planu 0, d.
!j.-.

CybulaJ.i Stelan. ,.B0łt0wie i ludzie w ~ztu·
ce greckiej i l"lymskieJ". Zen)'t II . Uera JUliO w Iztuce. Tekst objBŚlllający napilal
Kazimierz Michałowski. Kraków. Plansz 6,
zl.6._.
ClJbulalri Stefan. ,Bogowie I ludzie w ntu·
ce greckiej i rzymskiej". Zeult 111. Atena - Minerwa. 'fekst objaśniający napisal
Kalimierz Michalowlki. Krak6w. Plansz 6.
701. 6.-.
Cybulaki Stef an. ,.BoK?wie. i ludzie w 6ztU'
co. greckiej i rzymskiej '. Zenyt I V. Apollo.
TekAt Objaśniający nlpi8lt 1 Kazimierz lUchałowlIki. Kraków. Planlz 6. zł. 6.-.
TECHNIKA. RZEMIOSLO.
Ar. S. ,.,Nowoczelne Izybkoobrotowe liI-

nik i Die88l'a samochodowe i lotnicte". WaT'
HIS
72 + VII I ()
8Z~:;~j!ldl,
".Ya'a~~ iap;zy IpóJ.
d7Jeloi Ipotywców". Wanzawa, 1931, str.
16ł I 9
;1 l,' j.-·T d
,J k b d
k ' k'
on er'O o euaz. , a
u ować aJa I
jedllo i dwuOl!obowe". Wydanie II, rozszenouo. Warul!.wa, Hl3 I, atr. 82 + 4 Illauy,
1.1. 2.20.
Huber Makaymllian T, Dr. I nż. 'kWybrane
d"
I , '
k
taga meDIa wytrt.yma o clowe w onstru ~ach lotniczych". Warszawa, 1980, Itr. 50,
z 'J~';;;wzkietoicz AlieczgslGw. ,,0 czem
..
. d ' " k.d
I b "C 1
'II'lDlen wie Zl
-a y at arz. t. . ....
10~~!:k~,;s~~;;':~~r ~/I;J~~~nki maBtynowe" . WaNlzawa, 1931, etr. 200, d. 6.-.
Kruk SIOIlisław Inż. "Studjum analitycane zagadn ienia mienkalliowego". Warezaj!)'Jl t 64 I 4
w~ewalld~~8ki';i·CIWT.'"Podręczllik ceglukk" • 100n
I
16
I
o-nau owy . ..,.,S7.1I0, ;""1, 8 r.
,z .
-8 .80.

J;Jjan.

f:'

MataJ.icwicz

MakaymUjan Dr. I fII,.

"że-

gluga śródz:emna i budowa dróg wodnych".
Wlrszawa, 1!)31, SIr. 540 + 8 tablic, d. 60.-.
/Jikolallch Henryk. l.sztuka wY"'Oływaoia
zdjęli fotograficznych'. LwÓw, 1931, str. 68,
I 3.50
z ·IJOJ.T~YCJ.i Guataw Andrzej. .,Badanie st....
lecwości samolotu w projektie wstępnym".
Warszawa.., 1931, litr. 104, d. 7.50.
Nov6k Korol Inż. "Uzwojenie tworników
maSzyn elektrycznych prądu Ita/ego". Tlumactył

In~.

M. Nacholińllki ,

taopatrzył

w ~rzedmow~ Prof. K. 2órawski, 128 ry'II'
1001 t 176 I 11 66
eun
I. arezawa, "'" B r.
, Z.
'.
I'ietraazkiewlc; Edward hit. "Ohróbka
metali". Warszawa, 1931 Itr. lSS, zl. 6.- .
Plu~ański St. I nt. "Szkic spólezesne~
lItlnu przemysiu obrabillTek do metali".
Warnawa 1931. Btr. 36, 11. 2.50.
Podręcznik do obliczania kosztÓw rohÓt
budowlanych". Tom I, U, III. Waruawa,
1922- 1!)3(). r. l Itr. 878 + VI. T. II Itr.
006 + X11. T. III str. 276 + X. Komitet wykonawczy "Podręcznika": M. Bobleńslri, S.
Kruszewski, M. Nlkle1Jlfcz, D. lYalkletoic%.
Cena za trzy tomy oddzielnie oprawione zł.
00 - Prolpekt na tądanie
:.P~18kie dro!!'i wodue'" daw niej ,.Drogi
wodne w Polsc6l'. Tom XI . Zlota kei(lga budowy polskich kanałów teglug!. Warszawa,
1931, atr. 84, zł. 10.-.

I

Pol.arUaki Mieczysław Pro/. "P rzyltępna

eleklrotechnika prądÓW eilnych". Wydanie
trzecie u~upełnion& i poprawione. Wa rna.
WII, 1931 , str. 448. zl. 18..50.
P
.
b d
.
h
d o 1k
,. rzeplsy u 0"!Y I r~c u un~ ze e e. -

~i~~~~\~~ra~~~~a,lll~r. &t;:~~a~;~ ~~.:..~m.JeIloaa Blo~ej Dr Inż
Z badan fi koh 'l z
h
d' 6' ,. ~
. zy r

e 0kml~ ny,c " nW' ,r ~n, ,m,I typami węg ,'
a IZan&, 931, Itr ' 120
5k o 8uJfjc)ch
'.
. ' z.
'R~szk
k
Z
Rob t
f
n "
Oz'
~ws a
. 00
o y rywo! owe.
'. I. \\arsz~wa: I l, lIlr. 82, zł. 1.50.
Szpakou;skl
MIeczyslaw
I nż . .kolejowego".
,Nowoczesne
BIlosoby
malowania
taboru
Waru.awa, 1931, Btr. 48. zł. B.-,
Trnk-o aZora K ó' b'er n " C ść l
1&"
J ... r J I IZ y. zę
.
Zeuyt
I. Kraków,
20, d.typ4.50.
Trzeciak
Zygm.ntIm,
Inl litr.Nowy
tanich
i lilnycb fundamentów;'. " Budowa fund ....
mentu syslemu Int. Z. Trzeciaka pod zespół
Oieala 340 bp. dla elektrowni miejskiej
IV Kowlu. Luck. 1931 , str. 18, zł. 5..-.
1YÓycicki Kazimierz Dr. "WauereKnmg,
n.."k ••I_o "-d A"fl"" ,mI', 0;"0' ,1"10
,.....,,,
~" ausgefUhrt""in de'"r Venucb, ....
ze". VerSllche
anslalt fOr Wasserbau an der Eidg. Techn.
Ilochschule in ZUrich. Wanzaw&, 1!)81 str.
58. zł. 4.50.
'
Zl~mbiek'i, Baaa, KomarnIcki . •,PrzewodI
krÓtkofa owca". Lwów, 1931, Itr. 137,
lnik
I. 8.50.

m.

TEOLOGJA.
Albert JIIielJ.i . •. 0 pollłc~eniu

lię z Bogiem". 'ntlma cz~ n ;e Eleonory Helcber. Waretawa, 1931. Itr. 128., zł. 4.-.
Carnelli /Uemo. ,.Od locjulizrnu do kaplań~t....-a". LwÓw. 1981. Itr. 2161,.,. zl. 3.60.
KrzlJwlcki Michm Ka. Dr. "t'rymat p....
pieski a kościoly wIchodnie w okresie eoboru efeskiego". Pinsk. 1981 , atr. 135, d.

4.-.

uJFlgrod Jerzy Stelan Dr. •,0 autokefalji
w Polsee". Waruawa, H131,
8tr. 170, zl. 7._.
JIIrÓblewdi Al/red Ka. Dr. .,K"·ialy
l ogrodów papiety. PiuB XI". Albano, 1!)3(),
~Ir. ~'39, t l. 8.-.
)Jrawo~tawnej

VARIA.
,El emen Iarna
""on."

T u ń an- Ba ranaw! ki

slr3 tc,{!'ja gr)" etachowej". WaNlzawa, 1932,
Blr. 214. d. 4.50.
BawOTllki Wladysla w. ,.Podręcznik kucharllki" t. 11. Wauzawa, 1!)81, str. 306.
z ł. 15.-.
Chmieleriska M. "Kuthnia nowoczesna".
WarU4wa. 1931. It r. 78. d. 8.-.
Kiecki L . .. Mistr tow~ka gra w warcaby
podlug Lisenki. Miszyna. Kukujewa i Lew·
manów". WaNl'awa, 1932, lir. 64. zl. 2.-.
..KlIi~ga adresowa". Gdynia (Port). GTUd~iądt. 1931, str. 174, zł. 15.-.
.. Kuchnia chyliczkowska" z uwzględnie.
niem jakościowem i iloAciowem składników
!lok:umo"'ych i jadlo!lpisami. Warllawa,
1931. str. 00. d. 5.-.
,.Stary gr:tcz". Brydt. POlnaiI. 1931, lIr.
128,7.1.8.-.

I.

Prenumerat H "Przegląc!:u Liłerackiego wynosi rocznie zł. 3'60 łącznie z przesyłką PO('ztową; półrocznie zł. 1'80. - Prenumeratę opłacać można za pośrednict wem P. K. O. Nr. 464.
Adres Redakcji i ftdminislra cj i: Warszawa, Krakowskie Przedmieście Nr. 13 (gmach Hotelu Europejskiego), Nr. teJ. 501-40 - Redakcja czynnfI codziennie od g. 11 - 12-ej. - Rękopisów
nie zamówionych redakcja nie zwraca. - Wydawnictwo Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego Sp. Akc. w Warszawie. - Redaktor odpowiedzialny Ja n Micha lski.
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