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wnikliwa, ciągle narastająca, a mimo to świadom a, głęboka, uw zglę
dniająca fakty indywidualne i społeczne. Skala odczuwań estetycznych  
autora jest bardzo wielka, kultura artystyczna subtelna, smak wyro
biony niepospolicie; nie zajmuje się on szczytami, nie sięga też zbyt 
nisko: w wyborze tem atów  i w  traktowaniu rzeczy jest umiarkowany, 
jakkolwiek zupełnie stanow czy i bazwzględny. Z każdej karty przebija 
się przyswojenie i przetrawienie kultury francuskiej. Najsłabiej wypadły  
studya opracowujące tem aty, które autor przysądziłby historyi literatury. 
Znaczną wartość posiadają teoretyczne w yw ody o w ym ow ie (Z psycho
logii i dziejów wymowy)  i o ironii {Profil ironisly).

Jako całość spełnia książka p. Zaleskiego zadanie w yznaczone  
przezeń krytyce literackiej (realizowanie coraz w yższego typu czytelnika) 
doskonale. Nie jest bez wartości i dla historyków literatury: tchnąc bo
wiem św ieżością przeżyć, śm iałością i szczerością sądów, wprowadza 
do atm osfery dzisiejszych studyów  literackich przeładowanych nie
jednokrotnie (za przykładem N iem ców ) mikrologią, w iew  ożywczy, po
budzający.

Lwów. Franciszek Jaroszyński.

4 2 2  Recenzye i sp raw ozdan ia .

Ochorowicz Julian. Liryczna twórczość poetów. Szkic psycho
logiczny. (Wydanie nowe, poprawione). (Biblioteka dzieł wybo
rowych nr. 843). Warszawa, druk. L. Bogusławskiego, (1914), 

8-vo mn., str. 154.
Jestto  przedruk rozprawy, ogłoszonej w r. 1 8 7 7  p. t. : O twór

czości poetyckiej ze stanowiska psychologii (w e Lwowie); autor  
wprowadził jednak w  błąd czytelnika, zm ieniwszy tytuł rozprawy, gdyż 
stosunkow o o lirycznej twórczości poetów  jest w broszurze zaledwo 
kilka stron, stąd tylko pierwotny tytuł ma uzasadnienie. Wobec tego w cią
głym niem al rozdźwięku pozostaje treść rozprawki z tematem zapow ie
dzianym w tytule, autor bowiem przeważną część uwag poświęca poezyi 
w ogóle. Mówi w ięc o warunkach organizacyi poetyckiej, wrażliw ości 
zmysłowej i estetycznej, w spółczuciu psychologicznem , materyale tw ór
czości (o cechach natchnienia: m im ow olności, ulotności, udziale uczuć, 
zadowoleniu, udziale skojarzeń bezwiednych), o wprawie i rozwadze 
w poezyi. Zasadniczych zaś kwestyi złączonych z poezyą liryczną pra
wie zupełnie nie porusza. Nie jest też nowe wydanie poprawione istotnie, 
autor bow iem  zatrzymuje niem al w całości głów ny zrąb sw oich w yw o
dów, w ypowiedzianych w r. 18 7 7 , przy czem zupełnie nie zapoznał się  
z najnow szem i pracami z zakresu poetyki: poza r. 1 8 7 7  nie uwzględnia  
żadnych now szych dzieł, tem samem pozostaje w tyle po za wynikami 
ostatnich badań. Brak w książeczce też ścisłego i przemyślanego układu 
tak, że treść przedstawia się chaotycznie zwłaszcza, że autor o tych  
samych rzeczach rozprawia w rozmaitych miejscach, definicyi zaś ścisłych  
nie podaje.
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Rozprawa mogła mieć jakąś wartość w r. 1877 , dziś jest jednak 
bez znaczenia wobec przestarzałej metody autora, stąd .też  przedruk jej 
był zupełnie zbyteczny. Rażą ponadto w rozprawie takie zwroty, jak 
dawni estetycy, przy czem nie wiedzieć, kogo ma autor na myśli, lub 
frazesy w rodzaju o „panach poetach“ (s. 23 ), „burmistrzowaniu fan- 
tazyi w św iecie zjaw isk“ (s. 6 6 ).

Na końcu książki przedrukował autor szkic psychologiczny : Mię
dzy snem a czuwaniem , nie wiążący się niczem z pierwszą rozprawą.

Lwów. Wiktor Hahn.


