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sięciu bitych stron —  to nie wystarcza ; powtarzać opinie prof. Tarnow
skiego, a zapomnieć o cudzysłowie (choćby raz jeden i drugi!) —  dziwnie 
to trochę wygląda. Nie posądzamy zresztą autora o umyślne złe intencye. 
Co się tyczy wartości pracy bez względu na jej genezę, —  to przyzna
jemy, że część pierwsza, do „ Przedświtu ", jest lepsza i sumienniejsza, 
reszta, bardziej niedbała i pobieżna, ogranicza się przeważnie do rozleg
łych wypisów (np. cały „Przedświt“, „Psalmy“). Do książki wkradło się 
też parę pomyłek rzeczowych, dosyć drobnej wagi.

Bardzo przeciętnie wypadła książeczka p. Z o f i i  S t a n k i e w i -  
c z o w e j ,  odpowiadająca mniej więcej poziomowi wydawnictw „Macierzy“. 
Autorka posługiwała się również pracą prof. Kallenbacha, lecz aż nazbyt 
wstrzemięźliwie i niedokładnie. Całość składa się z kilku rozdziałów, na
pisanych b a r d z o  p o b i e ż n i e ,  a opatrzonych pretensyonalnie w roz
maite „motta“ z dzieł poety (poco te francuskie?). Utwory tak ważne, 
jak „Nieboską“ i „Irydiona“ streszczono tu i objaśniono marnie, „Przed
świt“ przedrukowano w całości bez objaśnień, wyjątki z „Psalmów“ nic 
czytelnikowi nie mówią ; wiele ważnych szczegółów biograficznych i utwo
rów p. S. pominęła zupełnie. Rzecz całą uważam w ogólności za słabą, 
nie mówiąc już o błędach rzeczowych i kilku gramatycznych.

Lwów. Stanisław Łempicki.

Zorjan E. Zygmunt Krasiński, wierzącej Polski wieszcz. (Książki 
dla polskiego narodu II.) Lwów. Nakł. Towarzystwa Im. Piotra 

Skargi 1912. 8-vo. s. 48.

Książeczka ta, napisana gładkiem i pełnem polotu piórem znanego 
powieściopisarza, ma zgoła inny charakter, niż dziełka popularne 
o autorze „Irydiona“, wydane w ostatnich czasach, z racyi lutowego 
jubileuszu. Kiedy bowiem tamte dają obraz „życia i działalności“ wiel
kiego poety w przeglądzie ewolucyjnym, trzymając się biografii i chro
nologii, —  to przeciwnie Zoryan kreśli tylko jakby ogólną charaktery
stykę twórczości, stara się w y s n u ć  z głębokich słów wieszcza s z e r e g  
nauk i w s k a z a ń  n i e o m y l n y c h  d l a  n a r o d u ,  patrzy na Krasiń
skiego jako na wielkiego nauczyciela Polaków, którego idee stać się 
„mogą jasną pochodnią“ świecącą w długie narodowe noce“. Autor 
tego dziełka chce uczynić poetę-myśliciela aktualnym, chce dostroić go 
do haseł i potrzeb dni dzisiejszych; praca jego to gorąca broszura pro
pagatorska, nie rzecz popularno-naukowa. Lecz tego rodzaju książki 
również pożyteczne być mogą w solenne dni obchodowe: podnoszą 
ducha, krzepią i budzą.

Nie przeczymy jednocześnie, że dziełko Zoryana ma pewne wady. 
Z samego, wyżej określonego, charakteru książeczki wynikła pewna nie
jasność, brak punktów oryentacyjnych w całości dorobku piśmienniczego 
poety, czego przy ewolucyjnem traktowaniu łatwo uniknąć; linia roz
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wojowa nie przedstawia się czytelnikowi jasno, utworów się nawet nie 
wymienia, łączy się nieraz rzeczy rozbieżne. Z innych usterek wymie
niamy: parę drobnych błędów rzeczowych, ogromną przesadę w stawia
niu Krasińskiego ponad wszystkimi innymi wieszczami jako „najbardziej 
polskiego“ (str. 10, 14 i 26), za długi wywód o słowianofilstwie, parę 
gramatycznych uchybień. Poza tem dziełko to godne polecenia.

Lwów. Stanisław Łempicki.

Z orjan  E.. Irydion jako dramat psychiczny. Studyum literackie. 
We Lwowie. Nakł. Księgarni Zienkowicza i Chęcińskiego. 1912. 

δ-о., s. 53.

Autorowi chodziło w wymienionej pracy o rozważenie arcydzieła 
Krasińskiego z tej strony, która istotnie dotychczas może nie całkiem 
wyczerpująco przez krytykę poruszoną została ; ma tu p. Z. na myśli 
„ludzką naturę bohaterów poematu“, ich walki psychiczne, kolizye idei 
z uczuciami ludzkiemi, z sercem. „Irydion“, zdaniem krytyków i samego 
poety, jest przedewszystkiem dramatem idei, idee się tam więcej ruszają, 
aniżeli ludzie ; autor omawianego studyum nie przeczy temu, lecz za
znacza słusznie, że poemat ten „nie jest tragedyą abstrakcyi, że jego 
aktorzy żyją, oddychają piersią ludzką, ludzkie mają serca i do serc 
naszych silnie przemawiają“. „Ze wszystkich dzieł Krasińskiego“ pisze 
Zorjan „Irydion ma najsilniej rozwiniętą stronę psychiczną, najwięcej 
tam spotykamy ludzi z krwi i kości. Idee władają tymi ludźmi silnie, 
lecz człowieczeństwa w nich nie zacierają“. Zapatrywaniu temu nie 
możemy zaprzeczyć. Wsłuchać się w bijące po ludzku tętno serc tych 
ludzi, wczuć się w ich dusze, gdy słabną i chwieją się pod brzemieniem 
walk, wydobyć z bohatera elementy blizkiego nam człowieczeństwa 
i wskazać ich piękno, urok nieprzeparty —  oto zadanie studyum p. Z., 
napisanego z dużem zacięciem literackiem, z wielką swadą językową, 
nieraz porywająco. Trzy postaci (Irydion, Elsinoe, Kornelia), najpięk
niejsze w poemacie, analizuje autor, uwydatniając z niemałą przenikli
wością psychologiczną (w miarę rozwoju akcyi) wszystkie owe momenty, 

edy natura ludzka, czująca, spragniona indywidualnego szczęścia, pełna 
własnych namiętności, bólów, targania się... odzywa się „wówczas, gdy 
dokoła wre walka zacięta o życie milionów“. Chwile „upadku“, w któ
rych hart ducha Irydionowego mdleje, a marzenie, tkliwość, liryzm 
ogarnia bohatera, rozpatrywa p. Z. kolejno, dochodząc niekiedy do 
wyników bardzo zajmujących, chwytając bystro bardzo delikatne nawet, 
wymykające się odcienie uczucia ; zwrócono też uwagę na psychologię 
postaci pomniejszych (Alexandra, Heliogabala, Simeona, Mammei). Jeden


