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^ ^ czerwiec 1933 

fmiadome jpisavstwvo 
Jeszcze elementy: wiqzanie. 

Wiec poezje w dawraych latách nazywaino mowa w i a z a ¡n. a ? 
Dlaozego wiazana? Nowatorzy literaccy odraizu przecbodza na osla t nie 
©gniiwo initerpretacji: wiazana, a wiec z w i e z l a . 

Czem wiazana byla ta mowai? Rýmami, strofkami, idea 
fabuly, kliasyeznym aparatem wersyfikacyjnym, a jeszcze dawniej, 
raiie wiazama, alie w i e z i o in a w mierze wielozgloskowych stop. 
Rewolucja vers libre'u rozwaliía prizywiazainie do staíegO' rytmu 
i do strof icznošci. Z tem przysizio rozipasanie: woda poetyckai, plyt-
bošé, dekiadenityzlm, roizikwit gadulstwa. Gzuje sie porrzebe 110 w e i 
w i e z i. 

pziisiejsi poeoi beda mowe wiazaé, bo poezija jest mowa wzru-
S ' z e n i a wzorowa, zorganizowana. Pierwszy prymitywny okres poe^zji 
raiósľ_ w soibiie termálne rekiwilizyty w rodzaju rytmu, rýmu, strofy. 
Zinaoie mlcdopoilskie wlieriszytó, ktcre špiewaly o l em ' i o' owem, 
a w grumoie rzeozy o niczeím? Pamietacie te ' mgle nastrojowoisici, 
rozprosizioinia tu i ówdzie, a caloéc rozpicrzdibi, nieopanowana? 

My natiomiast jesteémy pod urokiiem dyscypliny i konstrukcji. 
Babraniu sie w s l O w i e przeciwisitawiamy poezje wyboru, jednošci 
wliizji, organic znosc i budowy, poezije masiilonych komdeosacyj lirycz-
nych. Metafora nie jest funkcja ornamentacyjina wlersza,* nie jest 
nadbudówika. Jest wysokowaritoéciowem narzediziem artysitycznem. 
Ona roziwija wizije. Skróty pnzebiegajiaj droge, równajaca sie dawniej 
calyrn opisom. 

Ktoé powiedziali: pioezp to jest tworzenie pieknych zdaň. Tak: 
albowiem slow© jest lobuzom, a zdanie jest juž czeims odpowiedzial-
nem. Možima to wtašiniie wytlumaczyč tem, že naprzekÓT pogladom 
wieliu wspóíezesnych epigonów — istota poezji tkwi nie w slow a ch, 
lec.z w w i a z; a in i' a o h s 1 ó w. 

Muisiiailo byc wiele niepotrzebnych dlužyzn i luzów w mowie 
ludzkiej, sikoiro mowe skrócoina, nálezy cic zwiazana czíomami nazy-
wano- z w i e z l a. Ta mowa najbardziej skondeinsowana byla najlepiej 
zirozumiala (a tak: „mów zwiežlel"). ješl i idzáe o budowe, to poezija 
mowa jest prosfcza od rozchelstanej orgji symbolizmu.' Tylko, že 



zmiaraa, wzglednie rozwój form, užywamych w poeztji niesie zaglade 
dolychczasowemu pojeciu dzíieta poetyckiego, przezco šrodki eks-
presiji jezykowej wispólteesnaj sa niepoputorne i mapozór niezro-
zumiale. 

Nie muzyha. 

Zadužo byíoby o tem pisac. Prosze jednak zwrócic uwage na 
znamienmy zwrot w psyohjologji tworzenia u poetów. Dawiniej mówili 
oni: š p i e w a m, láni mi sie, gra mi cos, džwieezy piiešň, — nazywali 
sie linnikami, sllowikami, pieweami, kochan kam i Muz — a teraz 
mówia: t w o r ze , buduje, ukládám i mianuija sie: robotnikami 
slowa, oeglarzami zdaň, archilektami wierszy. Douiinujaea za.sud a 
twoírzenia staje sie wiec ik o n s t r u k c j a. Tlumi ona dotychcza-
90wy zasadniczy skladnik poezji ubieglej: m u z y k e . 

Jest wiiec róžniioa miedzy panujaicemi w doitychczasowej poezji 
pojeoiami muzycznioéci (rymy, rytmika, úklad stroficziny); poezja jest 
k o m p ó z y c j a i cechy budowy wystepuja u nie j wybitnie. Poezja 
to d o s k o n a 1! ai o ir g a in 1 z a c j a m o w y. Mowy sugestywnej, 
trafnej, trešciwej, ekonomiezinej, upiorziadkowanej, zwiezlej. 

Odrzuicono juž zdanie, že sztuka to adzwiercti edlenie žycia. 
Twierdza wiec ludzie, že žycie i sztuka to dwie odrebne, a równo-
legle idaioe dziedziny. Pogilad faiszywy. Ž y c i e — poslužmy sie tu 
teťmiinoiliogja izapožyczena —• to r z e c z y w i s t o š é z a s t a n a. 
S z t u k a — to kompileks srodków i usilowaň, dažacych do p r z e-
k s z t a 1 c e n i a r z e c z y w i s t o š c i z a s l a n e j w r z e-
c 'Z y w i s t o š c in a s t e p n a. 

Dzielo sztuki powstaije w nowych warunkaoh: nie možná wiec 
poprzestac na možliwošciach isitniejacycb: trzeba konstruowac nowe. 
To, co sie juž umie, jest zawsze zamallo. Nie wolno wierzyé w nie-
karny czylii autamatyezmy poste p žywiiolu; trzeba go o r g a n i z o -
w a é czyli zastosowaé stratég j e iswiadoma. 

Oto jest zadanie isatufoi. Stád pochodzii jej niepopulairnošc, je j 
samotnošé w wysiíkach. Stád pochodzi jej r e w o 1 u c y j n o š é. 

Linja prosta a elipsa. 

Kiedy wolam, že l i n j a p r o s t a jest elementem tworzemia 
poetyckiego i wariunkiiem uiniiiesienia („Linja" nr. 4) nie wyglada to 
wcale na sprzecznošé z wywodami J. Brzekwviskiego o e l i p s i e 
(tamže). Podnosze te pozorná sprzeczinoéč dlaitego, že w kliku glo-
sách prasowych po ukazamiu sie 4 nru „Linji" dopaitrzomo sie tu 
rzekomego razdžwiefku. 

Linja prosta jest iniajkrótsizam polaczeniem wiziji z przedmio-
tem — tak pisze. Brzekowsiki zas wywodzii, že kondensacja, sik.rót, 
szybkosc, zwantošé, syntetycznošc — dadza sie osiagnač przez ziasto-
sowanie elipsy. 

Prosize nie uilegac sugeetijom kszitaltów geometrycznycih. Elipsa 
w skladní nazywamy wyrzutaie a w poetyce zasade zastepowania 
oalyoh zdaň slowami (syntetyczino - selektywny skrat). Poniewaž 



dazyrny do n a j s z y t o g o , t. j. ekonomiezuego wyrazu i poniewaž 
na jkro t sza Imija íaozaca dwa punkty (wizje i j e j nuzwanie) rest 
Irnja pros ta - dlatego ja wybieramy na schémat drog! odlbywamei 
w swiiadomosoi twórcy od wizji do je j uazwania. El ipsa jest n a r z e -
d z i e m pracy poezijotwóraziej i nie jest odpowiedmikiem formálnym 
swo'jego kisztaltu geometayczmego. Limja pros ta jest i d e a i jest 
wykladmikiem zasady tworzenia. Niema tu žadne j sprzecznoéoi. 

JALU KŮREK 

Grviazdy nad ni^zicnicm 
z wysoka zwisa oblok obla pierš 
gasnace stonce sioňsze od krwi ginacemu šwiatu 
czerwonym kwiatem opadá na usta 
kobiece piersi 
kraglejsze od zátok do kraty 
podchodza 

czerwonej jak ruszt. 

czerwiten 
czerwiieň rozbita nad Wišniczem 
ogairiniia šwiat zwierzeca krzywda 
rozkwíita nad wíezieniem róža zla na niebie 
róžowi si? kobieco šwiitem 
pieáoia na twarzy 
krzyczy 

w pustých kurytarzach. 

spadá 
na épiacy peijzaž pilnik na želazo 
z gryzaeym šwistem wydobywa si? z gružliczyoli pluc 
tlucze 
przeciska nad straža 
krew bladych 
ludzi 
zbudzona w bunt 
o b y . . . 
obywatelu 
z toba 
tobie 
dla eiebie. 

JAN BRZEKOWSKI 

(Fvaca o zacňodzie 
my 
my 
nie chcemy 



nie možemy 
nigdy nie zdob^dziemy 
si§ 

na szaleústwo skrótów 
niebezpieczenstwo wiražów 
czwarta przenoéni§ bez tachynietru 
irracjonalny 
niematerjalny 
wyzwolony z pet 

a przeciež — 
nad pejzažami z brzóz 
i z wiosny 
unosi sie 
wiatr otwartego stepu 
i rošnie 
jedyny punkt staly ginacego horyzontu 
sloňce w^drujace po niebie 

towarzyszu — 
zdejm z ramion gniotacy je ci§žar 
i wyžej 
czota zgietego ku ziemi czarnej 
wepnij 
ipierwsza gwiazde wieczorna 
pierwfzy wlos siwiejacy 
aniota paňskiego 
spraeowanych niebios. 

JAN BRZEKOWSKI 

Marczma wiosny i psy 
Skrzypialy woizy, matir, kobiecy sen i mróz. 

Powszedni dzien statowy, mokry owoc sfonca, skrzyipuacym srebruym 
[wozem wiózl. 

Dudinily drogi, šwit á twardy grunt. 
Butami bili w dól, w b^buiaey mrak, w tlejacej zorzy siny lont. 
Dzieň trysnal jucha, w taryzont krwawy ksiežyc wbódl. 
Damami w dom vybuchal astry, proletarjacki front! 

Odeszli w ciemnoéč stpoeeni i grzimiacy. 
Serce, tlumacz si§ smutaiej i jašn-iej! 
Stalawa mgla jak ogieň si§ szeiray. 
Skrzypialy glucho wozy w kobiecy sen, co szara zmora w mebo rosí. 
Wšród díomów dudnií dlugo debcwy, chlopski woz. 
Wyptynal znów nad bialy mróz sikrzypiaey. 
Pytat i e, kogo -wiózl? 
Pytaoie minie, przechodnia? 



Na rzece — šwitu zielony jedwaib lezy. 
W jedwaibnyím, rzecznym šwiieie mgla zgubiona wšród gwiazd paru. 
Gdy mgla zgašnie? 
Wychcdž ozlowieku, plonacy sitraszliwie jak ciežka, rewolucyjna pochodilia, 
która rnože zginaé od wtasnego žáru! 

Nade dniem swit zwieric,řadilo rzeki podnosí. 
OpusiZc-za nas boleénie zabíakanych w mgle. 
Sad otwieira swe wcnde: ziedona karczma wiosny. 
Mglisto, wiosenme i žle. 
Wiaitir si? jak ezlowiek placzacy zanosi. 
Placzacy? Czlowiek? Cztowiijeik dziela kujacy w kaimieniu. 
Gdyby za raidloéé iplacič ferzykieim. (i dyhy zwyczajny krzyk r adosny . . . 
Choé wiarn: jest inny hidzki smutek jak pajak ipnacy si? po promieniu. 

Naszczekiwaly maritwo psy i wiaír. 
Do žóitej kaiTzimy snów wracalM — piijaików smutku i nedzarzy. 
Sluchali íthigo z snem na twairzy. 
Ghicho wyl sen czeirwoiio wypatany. 
Wracali w biala karczm? snów. Jaik piiekmie jasny bylby šwiat, 
gdyby byl tylko z praoujacych dlani. 
Z pracuijacyeh d toni, w sadzi e biaíych, praoujacych lat — 
ozerwoiny špiow vvolnoéoi jalsfcrawo si? ipíoni. 

Do c.ichej karczmy snów wiraicaii. Do cieiplej kare zmy snów. 
I pili ros? w srabrnych lampkach. Miala smak gorzki i zielomy. 
W zielonych lampkach b au. 

M AR JAN CZUCHNOWSKI 

C b o f c — wv p e j z a i u 

W wieczornem ipowietrziu 
p odlcieniasz spoijirzeini em 
cczy: zielone plamy. 
Jak catowaé d e jeszcze, 
w žóttej blůzce >owini?ta w dreszcz! 
W róžowyoh sitoižkach piersi požár znaim. 
Wiern — 
szeptem jesit oddech za,kochaných 
warg wyšeielonych žárem. 
Przedwiosnie 
nam 
rosnacym obszarem 
líni — 
Zachód roziwija w powietrzu zielone lamy. 

Rzeki gniazdo 
wyl?glo 
wcid? w obierane perly — 
z gwiazd 
nago 



jak motýl. 
O! 

Do 
ziemá nachyla sie nocy olbrzymie uciho. 
W Mórem diržy 
slabo — 
póžnego máesiaica — srebrne kolucho. 

U l e w a stoczyla s i e g rzmotem. 
Szalal szmerem blyslcaiwie wyiskrzony kot. 
Poraeim juž w góry uwozi ticha noc na kolách szarego ksdežyca. 

MARJAN CZUCHNOWSKI 

(FraczŘa 
Osiedle kolami — wotasz. 
Ksiežyc wnet — 
w zielomych pierzynach 
rozplakal si? w sirebrny klaxnet. 
Zdejm z powdek ten blask nieprzytomny. 
Strzasane w ogmody 
bialemi krowami ryczaly gwdazdy nad kolem siola. 
Wezbrane \v bl?kitinem ipowietrzu jak wody. 
A tu umyla wlosy žólta etnalja 
i klíjl 

pošpiech w mydlinách 
halasu — 
nad 
balj^. 
Rozejrzysz si?, skiosč w kleszcxe gwiazd zakuta. 
Czerwona od agitaciji noc i swad. 
W ogrodzie oddychasiz smutek i pola. 
Wytchnij szeroko tak. 
W osiedlach záduch dni, 
jak — 
bola! 

Ten blysk randěni a w r?kaw nnoku. 
G ruch broni 
okul 
twój prayspieszony krok. 
W skroniach gwdazdami kul — 
pasikonik! 
Rano wstawalo uchodzac z baginetów, 
któremu 
z krtand umiylaé wiadro krwi. 
Szara matka pluje droždiami. 
Umrze. 



Ten 

dzáeñ w szyby szklamka mgly! 

Obejrzysz — 
siolo: z biaíych murów ozerwono wylažacy widnokrag. 
Gdyby 
szedl 
w diól — 
roadói. 
W lace — rzeki srebrny s+rak 
pekaí z žyly žródla hucznej. 

I kaády palców lístek 
stul on y 
w surowy dloni pak. 
I ta žótta j u ž. 
K tóra eaioiwač. I twoja reke praczki 
kochani, dražniony, 
ozerwony proletarjíiisz. 
Šwietiiki ipiuszraaija ognie sztuczne — 
podnoszac szyby. 

Ach! 
gdy nadejdziiesz oibmywač z nedzy šwiat, 
na k tóry chorým. 
Jego zdeptaný kwiat, 
psifero, 
wyžarly gniewu szare jezory. 
Dobra, wyeieram z oczu w snach. 
Nami šmieré na skronie sinoác jak pocztowe znaczki, 
tym 
diziisiaj šmiech 
i 

Okula ninie nnilcizenia zimina klódka. 
Dlawiniy si§ wszyscy. 
Malutka — 
to — 
nic! 

MAR JAN CZUCHNOWSKI 

ďtonce: ñtos wv pustňowriu 
Zieimia, s kopán a ówiekami obcasów 
špiewa 
pierwszy okres historji, odmierzony bólem. 
Drugi okres roztpocznie sie walka. 

Nie mamy ozasu. 
Godainy przed soba pedza 
rzeczipospohta, gwarna kule. 



Noc, caujiny policjant, 
wyszedíszy na balkon 
šwiiSita w bezltsitnych ulicach. 
Miasto za luna stoii nienawistne, eiemne. 
Lampy w iprzesírzeni tkaj a sie, biale sny 
Wyjdž z domów nieuibrana zgrajo! 
Ludizkoéc oipraiwiiona w swiatlo 
krzyk przelewa w kieliszki. 
Twarz, tluimaiczoina na banknot .nie znaczy nic. 
Wituilcie policizki w ozarine tlo. 
To jeszcze »cos znaczy: 
noc. 
Cos, ezego sty nie da wvthimaczyč. 
Zmierzjch, siwy pies 
na wiaitr padaje zašliniony (pysl 
Dizien ustepuje z placu. 
Pian wykonainy. 
Jest 
kogo zabijač praca. 
Jest komu pič zyisk. 
Ale niema kogo przyložyč do rany. 

O k i ©m 
wsitrzymiujy arnije kroków. 
Miasto, oibtok niewyibuchly, ležy. 
Ku poliíczikoím opadaja góry, awolna usypiane. 
W řece, jakže puste naiplywa ciiyžar innego powietr; 
którego nie wymierzysz. 
Krok 
ginie w kroku. 
Zamurowali mam wzrok. 
Zalepili haryzont. 
Na ustach jedwab 
jeszcze 
oddali áledztwu. 
Bezdzietne drzewa 
nsypiaja w mraku. 
Špiew twój 
zamiata przestrzeň. 

* * * • 

Zieniia skajpana cdplywa 
w gwiazdy. 
Ksiežyc, kwiat mairny 
wschodzi nad ugnojona nydza. 
We krwi nam dziieci karmič, 
wlosy im krete do g olej skóry strzyc. 



Was 
žadme st rzaly nie doai$gna. 
Wam srnami uiplywa ezas. 
Wam rcénie w koáciolach piekno. 
Nam — nic. 
Jest tu gdaieé mi-erjeee, którego brak 
w tej karnaj ciszy, wydymanej przez wiaJr. 
Jest jedno stowo, za Mórem napróžno tesknie: 
tak. 
Zadiuäo šwiata w rek ach. 
Nad rukami wyblyska 
dzieň, którego sie lekám. 
Krok 
g i nie w kroku. 
Nad Krakoweni wznosi sie slorice: ktoé w pustkowiu. 
Pták 
špiewajacy zbliska. 

JALU KŮREK 

íftacjonaiizacja 
Nieba laziurem nie brooza 

wi§c řece 
rece ehwytiiwe i oczy 
coraz predzej kosimkii czasu predizej tkaja w spirále wiežy Babel. 

Z kosimków budujemy kosmos. 
Oto norme dizienna, wykres zdobywczvch parabol 
uchwalit twój aniol stróž wožoraj na radzie nadizorezej: 
to spakowane do pudetek papierosy — twe 60 tysiecy daiennie 
twój cyink, lytoň, barwmiiki jedwabne, olów 
twe rece wedtuig marsaraly 
i aniol stróž 
zjadaczy chleba przemienia w aniolów, aniolów. 
Tylko ni ech kosmki sie sniuja, n i ech si§ spirala nie sklebi! 
W pocie powszedniego dnia, w pocle 
razowyím 
i szaryrn 
módil sie: wydajnoéó daj nam 
ojcze na s z, któryé w niebie. 
Pedza fabryczna taéma, gwiazd parabola 
melodje niedcstyszanych tajemnic — 
Wykres wylkresl 
bo 
z ust czerwona spirala 

premja. 
JÓZEF MAŠLINSKI 



^ r z y í i v y 

0 ôsmej -ramo brzyitwy z cimi potem pra w zarostach 
na czwartem pi^trze domu áwiežszego od nirozu. 
Nowego paroiksyizimu miody esteta dostal 

gdy ryezat pod tprysznicem wywalajac ozór. 

Šiiieg na górach scczysty, dym i a w lodiate konie. 

Že pozostaje tylko materia do badania 
1 tylko jej ciekawa tajemnica 
któž mógliby powied'zteé: dobrze to czy zie? 
Na sizcz?áoie jeszozie niebo skóra i miesení przesíania 
kobieta wzdluž rozdarta. 

Usta moje ssie 
pijawka zlem i, która natychmiast po zgonie 
spadni e w vvody nieoéci przeražajacej mózg. 

Dzieje 
dzieje 

takie byly dzieje ezlowieka. 

C zas jak koó z lekkim šmieehem nad urwiskiem niósl. 

CZESLAW M1LOSZ 

1933 r oň. Wiosna 
1933 rok. Wiosna. Nad miastem luna. 
Kola obracaja si?, tloki miedla przestrzeií, biegna bez koňca szprychy 
na wszystkicli pii?trach domiów drgaja gramofony. 

Stoiisz 11a dnia barykadach. 
Nad toba musuje oblok jak las granatami pražony 

i 11 oc 
powoli 
spada. 

Zlotousty 
w koszuli íiiezmienianej od dwóch tygodni 
w butach cuchnacych, z zárostem ryžyím 
obliczasz swoje žyctie i žycáe tych, którzy ida ulicami 
ii tych, którzy špia na dworcach 
i tych, którzy bardziej niž ty sa glodni, 
zieniie ogladasz z nieznanych lotnikom wyžyn. 

Ci?žko 
stač si e jedny m z wielu miljonów 

trud n o 
zrotzumieč, že žycie 1woje tylko drobný pyl 



W wieúcach wstegach powieje wiatr przyszlošc, 
miasta w sloúou zieleni b?da rosly 

ziemaa stanie sie najszezeáliwsza planeta 
Ale wtedy juž nie b?dz,iesz žyl. 

Pozdrawiaj dalekie czasy 
Noca sizepcz do zaryglowanych drzwi 
-do izb wsitrzasainych /pirzez serc cidiy stuk 
do ludzi nieéwiadomych, wsluchanych w rytm krwi: 

wielka, piekna ziiemia pod wami 
wielka, krwawa ležy u waszych nóg. 

CZESLAW MILOSZ 

í ř i e r i D s z a p o d r ó x 

Zraniome oczy, oczy — 
w žóltej zdiuszonej izibie serce prosilo každý kat o litoáč 
i nim znalazlo ci? w spart ego tlusté m i ustami o bufet 
strach wšruibowal dwa nože do zdyszanej szyi. 
Ten žyd z klódka na czioie wisipinaí si? po linie w sen 
i przeto naijdtužej krzyezal nademaia w bagnet wimurowany žolnierz 
Od kolb na lewo uciekateš ty i tlum. 
Znów podniesio-no mnie jak galaž z bruku — 
ezepiajac sie oczami falujacych glów 
szedlem nie ja: krzak rozžarzonych w krew, dygocaeych zmyslów. 
Czarne nie-bo splynulo ku nam i ku nagiej ramipie 
i gdy jak i míchy ludzie poguibili usta w zadymionych rowach, 
ostaitni položyleé si? na wznak przy tetniacycb szynaeh. 
Te noc wszyly mi stupy w mózg palacym puklém drutów. 
Oburaoz šciagajac niebo, jak skóre, gryzlem uciekajacy widnckrag. 
Gnaly pooiagi walace w storonie tysiacem szailejacych mlotów — 
oczy, oczy, o oczy nie pytal jutž nikt. 
Krnabrny, želazny most wyskwzyl wtedy z piany 
i drugi luk w sciszona chmuře jak pažiny wbil. 
Dumna pogarda szyn: pcciagów stalowej krwi 
rozpruta mi rece zawazasu zdmuchniete. 
Jeszcze raz ruinalem w traw? jak podciety slup 
i trzymajac guz w gardle z sercem w dlani czekalem na biegnacy most — 
konstrufccje, konstrukoje ciežsze, niž 100 kilogramów. 
Wyplulem oczy: žólte pěstki, 
lecz gdy šmierc kolysala sie wciaž jak szum nachylonych palców 
poklutym mózgiem rcabilem w sáwa sline martwej ciszy dzbam. 
Pociag jak wielki trzmiel wlecial na wilgotna rampě 
i zmulone niebo rozprul w najbujniejszy pejzaž. 
Ledwie, ledwie lykajac plaez: dilawiacy guz 
spoji1 žalem — 
twoje oczy ogromne spokojnie wskazywaly w dyrnie z zieleni unurzany 

[Przeworsk. 

STANISLAW PIETAK 



Úpadek „Gazety Literackfej". 
Trudno tego nie widzieé. Trudno przejšč nad tem do porzadku dziennego. 

o * « „ n i m € t a ' , ľ l l l i ľ 0 ľ ť h " G a Z e t a L H«™<*«" iest žyrowana nazwiskami 
ogolu pisarzy k ra fco^k ich , przez co rozcigga si? na nich odpowiedzialnoéé 
moialna za poziom tego literackiego czasopisma, k tore stoozylo si? do rzedu 
jakiegos gininazjalnego perjodyku w zUpadlej dziurze. 

-Teden z ostatních numerów „Gazety Lit." (nr. 7) wykazuje dobitnie na 
mater jale poetyokim up'adek i kompletná naiwnoéč wierszykowania. .Poezie" 
tam zawarte uragaja wszelkiemu artyzmowi, staczäjac s i ? w przepaäč latwizny' 
komunálu i mepoťadnošci. W pewnym artykule-recenzji jeden z redaktorów 
hojna reka rozdaje laury, wyslawiajac w superlatywach próbe dr'amatyozna 
ml od ego autora, nazyw'ajac go „nastepea Wyspiaúskiego" i dalej cytuje slabé 
ryniowane wiersze, które maja každego niby przekonač o wysokiej skali 
poetycko-diram'atycznaj autora. Na wszystkich nienial stronach vwymienionego 
nru 7 „Gazety Lit." uderza czytajacego niedol?stwo stylistyozne i pošpiech 
Naijlepszym w tym numerze, bo zredagowanym w dobrým stylu jest artykut 
T. Peipera. Recenzje liteťackie i teatrálne na laniach „Gazety Lit." sa nieod-
powiedzialne i forma swoja kompromitujúce písmo litarackie o sumiennyieh 
aspiracjach. 

Nálezy dodač, že „Gazeta Literacka" jest subwencjonowana przez Zwia-
zek Zawodowy Literatów Polsldch w Krakowie. W tych warunkach obnižanie 
autorytetu literackiego Krakowa stáje si? szkoda dla ogólu pisarzy krakow-
skich, sankojonowana przez ich organizacj? zawodowa. 

W i mi? troski o godny wyraz literacki Krakowa, który przez dzíalalnoáě 
„Gazety Lit." jest naražony na szwank — n'aležy zaprotestowač przeciw do-
tychczasowemu pozio-mowi „Gazety Lit." i stwierdzié. ¿e nie odzwierciedla onto 
istotnego i pelnego obrazu rzeczyiwistoáci literacki e j w Krakowie. 

Fabryhowanie šwiqtych. 
25 lat oddaiony od dnia swojej šmierci Wyspdiaúijki robi kar je re wieszcza. 

1 uzed paru nuesiacinni z wielka pompa obohodzono w Krakowie to éwierč-
wieoze. (Byl nawe.t groteskowy „zjazd" liteiraitów). No i naturahiie powódž 
artykulow o Wyspiaňskkn i k i lka premjer w te'atrze. 

Wyspiaúski czek'a na odwažnego odklamywacza. Trzeha powiedzieč, že 
niedoceniano tego poety na scenie podozas jego žycia. „Wanszawdanke" zagramo 
jako jednoaktówke dla zapchania dziury w okolicznoéeiowym progtamie. 
„Legjonu" nie ehcial wogóle Pawlikowski wystawiaé. „Klatwie" sprzeciiwií si? 
kard. Puzyina. „Wesele" poszlo dziefci bajeczkom z lokalnego podwórka. Nikt 
w teatii-ze Wyspiaúskiego nie razumial. Wypaczaaio každá jego myši. Rzucano 
mu klody pod nogi. Šm/iaino si? z jego rzeczy. 

W fetopadzáe ubieglego roku 30 premijej, 300 artykuíóiw, 3000 przemówieú 
wydrazylo w Panteonie nairodowym zaíszczytne miejisce pod nowego wieszcza 
który byl niezrozumianyni, skrzywdizonym nieszczešliwcemi za žycia. Nie mó-
wiimy o twórczošci Wyspiaúskiego, którä równiež czeka na odwažnego rewizjo-
ms t? — ale ukazujemy historyczna powtarzalnošč tych pošmiertnych kanonizacyj. 

Kitoš poiWTi-edaial doskonate slow'a: Na tem polega kleska umarlych. Nie 
ustanie ímchów serca i nie rozklad oiaía na zwiazld ohemiiclzne tworza gi-oze 
šmierci. Smierč — to bezibronne oddanie si? n'a pastw? gluipcom. 

Nagrody, nagrody! 
, . R u c ' 1 kolo nagród literackich wmosí drobný zastrzyk žywotnošci w nasz 
swiat literacki. Prosz? nie sadzič naturalnie, aby udzielenie nagrody Literackiej 



bylo patentem zaslugi czy wielkošci. Przegladnijmy listy ostatnich lausreatów: 
Rostworowski, Szczucka, Grubiňski, Weyssenhofí, Berent, Wierzbiňski, Wina-
wer, Ossendoiwski, Boy, Strug. Gdziež tu uczezono jakaš wybdtnošč w swojej 
klasie, w swojej rasie, w swoim czasie? Chyb'a Rostworowskiego i Stiruga. 

Kraków ma uclzielič w tym roku poraz pierwszy swej nagrody lite-
xackiej. Nie pomylciež siy panowie! Nie nagradzajcie lepiej, bo rtiema kogo. 
To nie jest jakaš prywaitna n'agródka, która možná udzielič po koležeňsku na 
odleglošé wyciagnietyck rainion. Trzeba znalešč kogoá wielkiego i zaslužonego. 
Ta nagroda obowiazuje. 

Nie dziwcie sie: rnože naprawde rozdač na stypendja dla mlodych i zdol-
nych, bo niema wielkich i zaslužonych. 

Síowiki nie miíknq 
czyíi: 3 egzekucje 

Metody twórczošci poetyekiej, pozbbwione haniulców konitroli i odpo-
wiedziakiošci artystycznej oddawna prosza sie o swoioh katów. Niestety wspól-
•caesny wiek brutaluošci oszczydzil n'am jakoš tych ze wszechmiar zaslužonych 
egzekucji. 

Notujeimy: 
Staniislaw Mlodoženiec nadal spisuje swoje ludowe przyšpiewv. Wyglada 

to tak: 
Aj ten Wielgi Jas — 
Wielgi Dobroch Jaš — 
Aj — tu przed mimi šwiat — 
Wielgi przed nim šwiat . . . 

Groza przechodzi nad umeozonymi czytelnikiem, kiedy oglaďa pelne pól 
tysiaca wierszy w tym stylu na calej stronicy „ABC". 

lllakowiczówna nie przestaje gledzič. Jest w niej upór litewski, który 
nabiera cech bohaterstwa. 

Rycerska urodzila siy Kachn'a 
nie chciala przašč jak Arachne 
Kazaľa jej matka przašč, 
nie dawata na kon-ia siašč. 

I t. d. — ró'Wniež caly odcinek feljetonowy w „Czasie". 
•luz juž chcieliibysmy, oburzeni przejšč do t. zw. porzadku dziennego nad 

piejaca rzesza slowików niniejszego autoramentu. czy wrecz szaraazków — až 
<oto riagle wyrasta pnzed jiami niemoitwórz. 

Slupka piesturana níacierzokwietnošč 
ku przepylonyni praciprežnošciom 
n-achyla slodkie od miodu usta — 
jest bladobydlna globu milošcia. 

Z iracjd wydanych ostatnio „Piešmd ndemotworza" zastal Zegadlowdcz 
publicznie i sluszňie wyšimiany na 25-lecie swej twórczošci w „Ilustr. Kurjerze 
Codz." przel? literaťa starej generaoji, który wprowadzil wchodzaca gwiazdy 
Przybyszewskiego na horyzomt krakowskdego ,,Žycia". Na ostaitnie zdanie itej 
udala j sz'aržy nde možma siy jednak zgodzič. — Gdzde jest krytyka - woJa 
autor' artykúlu — aby izaprotestowala przeoiw tej twórczošci? 

Otóž przed laty jeszcze pisma, wyražajace opinfe nowatorskiego odlamu 
literatury polskiej atakoWaly ostro poete o zatrwažajaco urodzajnej píodnosci, 
demaskujac jego',frazeologiczaia wody, odpustowe nudziarstwo, pseudoapostol-
ska mánie. Stád tež niesluszne jest twierdzenie jakoby wysmagana w artykule 
twórczošé roste bez oburzenia poetów czujnych, t. j. dostrzegajacych obmzenie 
wysilku pisarskiego i splycenie formálne poziomu artystycznego. 



Objasniam „OR". 
l-go czerwca b. r. na pokazie prywatny.ni w jednem z kin krakow-
skicli wyšwietlono film awangardowy Jalu Kůrka p t. „OR". 

OR — to jest skró't niečo przydtugiego tytulu „Obliczania rytmiezne". 
Film ten o krótkim metražu (220 metrów — 8 minut) i lustruje przypadkova 
zbiežnoác wizyjna obrazów i wymowe napieč kierunkowych. Uszeregowano tu 
obrazy w pewnem nastepstwie, które jest wynikiem artystycznego przemyšle-
nia o raz zdjeto je w tenipie, bedacem rezulťatem formálnych wyliczeú. Widz 
naturalnie nie odczuwa ciyžaru i wyisilku gatunkowego tých 220 metrów tašmy. 

Šwiadoniie užyto w OR mieszaniny rzeczywistosoi z fikoja,. Zdjycia ple-
nerowe sa przeplatane trickaimi. Jest trudna do uchwycenia, alboViem zupelnie 
zignorowana akcja tematowo-logiczno-beletrystyczna, natomiast oalošó zwiazana 
jest pewna idea wewnetrzno-kompozycyjna. 

Nie istnieje w OR nápis jako taki, poniewaž w swej dotychczasowej 
funkcji s tanovi on element poaafilmowy, którego n'aležy unikač. ' Natomiast 
žyja w OR nápisy, v m o n t o v a n é w calošé obrazu jako žywiol równorz?dny 
i wspólgrajacy z tlem, w które si? wtapi'a i w którem si? porusza. 

Niema w OR twarzy ludzkiej jako osobnego pianu dlä zadokumento-
vania , že jest možlriwa na ekramie akcja, dzialanie, ruch, tempo, dramat bez 
ekspresji twarzy ludzkiej, t. zn. mimiki aktorskiej, rekwizytu teatralnego na-
gminnie pasorzytujacego na naszych wzruszeni'ach fi lmových. 

Film ten nie jest przeznaczony dla szerokich warstw widzów, tak jak 
liryka awangardowa nie jest dla powszedniej publicznošci. Rzeczy te, stwarzane 
w samotnošci i wysilku sa eksperymentem twórczym, skazanym na zaintere-
sowainie niewielu. Ale chce w OR zwróoič uwage na nowe možliwošci podejšcia 
do wizji oraz na pewne skojarzenia niontažowe. Musi'alem zmiešcič to w raiiiach 
200 metrów, bo nie mam pieniedlzy. Ale prosze uwizglednič w tym krótkim 
metražu formálne z'aczepienia filmu jak np. řzbiežmošci " i nasilenie ksztaítu, 
k ie tunku, tempa w obrazach. przenošnie znaozeniowe w montažu itp. 

Film ten nie polega na pomysle ani na zdjeciach. Szczuple možliwošci 
tecliniczne (t. zn. pieniežne) sprzeciwily sie šmiaiošci pomyslu i róžnorodnošci 
zdječ. W tých warunkach niezwyklošč OR ležy raczej w ulcladzie, t. j. w ko-
lejnošci czasowych nastepstw oriiz w montažu, t. j. obliczaniu, cieciu i prze-
plataniu klatek. 

JALU KUREK. 
Aeropoezja. 

Nowe dziw'actwo Marinettiego — pomyšlelišcie sobie panowie, slyszac 
to slowo. Šlinili si? nad niem równiež blužniercy bez patentu, nie v idzac 
w tem symbolu waižnej pracy poetyckiej. 

Nie rozuniiecie tego, panowie. (Tak jak nie rozumiecie nadal urbanizmu; 
až wstyd: rozmawiam z míodymi krytykami. noszacymi d r. przed n'azwiskiem; 
sadza oni, šladem ignorantov, že urbanizm to poezja o tramw'aja.ch i drapa-
czacli chmur. Nie — to nie jest miasto jako žródío inspiiracyjne poezjij. Urb'a-
nizm jako systém porzadku, ksztaltujacego zbiorowoáč, wnosi pewne zasady 
do tworzenia poetyckiego: ekonom]?, celowošč, konstrukqje itp.). 

Aeropoezfa — twierdzimy, može i nie w zgodzie z jej twórca — nie jest 
poezja lotnicza. Uczy ona nowego pogladu. Šwiat ogladany z ziemi jest ciasny 
i zawsze jednaki (bo utrzymany zawsze na poziomie naszych oczu). Poezja 
povinna vynosič na inny pozioni, ukazač horyzonty szersze. Poezja potrzebuje 
przestiizent, wysokošci, glebi. Wymiary te odžyvaja v lašn ie v aeropoezji — 
poezii o rozleglejszych, wielostronnych punktach widzeni'a. 

Koniec Czartaha. 
Kfcoš gdzieš przypomina zapomni'ana, jak twierdzi, któraš tam rocznic? 

istnienia Czartaka. Czy pamietacie jeszcze te grupe o znikomym zasi?gu 
wplywóv, która przez pewien okres czasu dzieki konjunkturize (powojenny od-
wrót od urbanizmu, móda na regjonalizm itp.) zdolala sobie zdobyé popularnošó? 



Byla to zaslug'a, a raczej wina szefa poezji beskidziarskiej, Zegadtowioza, 
na którym zreszta C žart ak wyróst i z ktorými si? zwalil. Dziš kiedy profesorzy 
uniwersytetu tuž przy nazwisku wodlza powsinóg klada epitet „grafomaiiski" — 
nie dziw, že grupa ta o fikcyjnym oi?žarze gatunkowym stracifa ostatních zwo-
leuĽików. O r.iei to mówi nasz populárny bajkopisarz: 

Do stu tysi?cy beozek prochu i k'artaczy 
cóž mi takí poeta beskidziarski znaczy? 
C za r tale wart czarta, bo si? wciaž ozärtaczy. 
Ale zr.ióslbym i czarta. Nie znios? partaczy. 

Emerytury na Parnasie. 
Gdzieá ozytamy znowu o tym „przemožnym wplywie", jaká wywarla na 

riajmíodsze pokolenie liiteraokie grupa skamamdryozna. Že jakoby trudno s i? 
oderwač od ciežaru ich indywidualnoéei, že to sa juž powažne pozyoje, usta-
lone etapy i -1. ,p. 

Istotnie wyobražmy sobie taikie začne eialo akiademáków : prezydent 
Tuwijín, rektor Stonkraski, dyirektor Wierzyňski, senátor Wittlin, ambasador 
Leohoií, radca IwasEkiewicz. Jakie to odpowiednie! Przypomina si? mani 
P . Hulka Laskowiski, miamujacy wyžej wymienionych poetów senatoraini. 

Ejže, chybaby lepiej naawac emeryítami. 

Regjonaiizm. 
Zasada: lok'alnego niedol?stwa niemožina usprawiedliwiač regjonaliamem. 
Temnili ten doprasza si? swojego anailityka. W Polsce regjonaiizm po-

sitela gI?bokie i uzaisadnione znaczenie. Jest on czeanš wi?cej níž fur tk^ dia 
miej'scowych p'atrjotyzmów; nietylko kultywuje ambic j? odrebnošci i niezalež-
noáci w obr?bie kultury polskiej. Ludzie, klimat, teren, mawa, krajobraz okre-
šlaja myslenie. Taki regjonalilzm, ktorý wyehodzi iz ©dr?bnej koniecznošcd 
i istotnej rzeozywistošci nie opóžnia kultury, owszem nadaje jej žwawe i samo-
istne tempo. 

Ale w naszym plytkim, doslownie literackim regjon'alizmie tkwia suo-
bizin, estetyzowanie, epatowanie folklorem, wr?cz zamilowanie do egzotyzmu 
(jest tu przeciež jakaš funkej'a odkrywczia). Kto dziš si? na to lapie? Na bro-
nowickie chaty, na ciupagi góraJskie, na pasiaki towickieV Nie rekwizyty 
mateiijalne czyli inscenizawje literaokie okrešlaja istote regijomalizmu i toruja 
nuu drog? do l i teratury; j ego prawo do žycia ležy w odr?bnem mysleniu i czuciiu. 
Dlatego niewolno žadna iniara artystyczna usprawiedliwiač nÉid?tych windowa-
niem Morcktków. 

Okradajq nas. 
Otwarta niech?č spoleczeňstwa i krytyki do wszelkioh nowych maniíe-

stacyj liiterackich t rwa nadal. Natomiast ina kaiždym kroku u epigonów notu-
jemy wzmoáone czerpanie petnemi gaťácdami ze zdoibyczy nowej sztuki. Nie-
udolni wièrszokleci u iywaja tak šmialych metafor i tak odleglych asonansów, 
že wlosy staja na glowie (wyd'aje im si?, že to jest istota nowoczesuošcá). 
Dzieje si? to w innyoh dziedzinach sztuki. Epigoni malarscy wiprowadzaja dzi-
wactwo do swoich realistyczmych obraizów, sadtzac, iž to jest awUngarda. 
Architektura — ona juž na šmielsza skal?, choc równiež nie pozbawiona kom-
promisów — realizuje modernistyczne založenia teoretyezue. 

Jest w owych postulatach ooš istotnego i wartošciowego, skoro je tak 
knadna. 

Sygnatizujemy 

Antologìe Poetów Spolecznyoh, wydana przez mlodziež uniwersytecka 
^'ileňska. Antologja — pierwsza tego roddaju — obejmuje poetów mlodego 
pokolenia: S. Flukowskiego, M. Piec-hala, J. Czeohowicza, J. Lobodowskiego, 



T. Bujnickiego, J. Zagórakiego, C. Milosza, J. Przybosia, M. Czuchnowskiego 
•J. Kůrka, Przedniow? napisal proť. M. Kridl. 

Piekny objaw: ten szereg pisarzy w marszu. Jakže sťac w miejscu, kiedy 
tyle vazných spraw cisnie sie nam na wargi? Jakže ich wczešniei nie wyzwolic 
w poezji, zamiin stana si? czynem? 
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STANISLAW CZERN1K - Poazje - Warszawa, 1931. 
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Literatów Polskich, 1932. 
STEFAN NAPIERSKI — Obrazy z podróžy — Warszawa, 1933. 
HAlNNA MALEWSKA — Wiosma grecka — Warszawa, 1933, Gl. Ksieg. 

Wojskowa. 
WLADYSLAW BURZYříSKI - Z Karpat - Warszawa, 1933 Glówna 

Ksiegarnia Wojskowa. 
STANISLAW SZCZAWmSKI - Wicher - Warszawa, 1933, GI. Ksieg. 
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STANISLAW Z ALESKI — Najwi^ksae zwyeiestwo — Warszawa,, 1933, 
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IGNACY FIK — Przeoniany — Warszaiwa, 1932. 
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sz'awa, 1933. 
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CEZARY .TELLENTA — Wiatraki Don Chichotá — Warszawa, 1933. 
JULJAN PRZYBOŠ — W glab las — Cieszyn, 1933. 
ADOLF GAJDOS — Triptych vanocni — Brno, 1932. 
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