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/11/ DYGASlfeKI Adolf: Listy. Wstęp Jan Zygmunt Jakubowski. 
Komentarze biograficzne Andrzej Górski. Przygotowanie tek
stów i  redakcja Tadeusz Nuckowski. Oss. Wrocław 1972 s. 
1016, tabl. 14, z ł 175,-

We wstępach do edycji omówiono sylwetkę Dygasińskiego w 
świetle jego korespondencji /J.Z.Jakubowski/, b iogra fię  /A.Gór
ski/ oraz spuściznę epistolograficzną i  je j  edycorskie uformo
wanie /T.Nuckcwski/. Trzon tomu stanowią b loki listów Dygasiń
skiego do Nat;..lii z Wyszkowskich Dygasińskiej , żony /115 l i s 
tów/, do Z o fii Woiertowej, córk. /188 listów/, oraz do adresatów 
różnych, m.in, J.Baudouina de Courfcenay, A.Gruszeckiego, S.Wit
kiewicza, A.Sygietyńskiego, A.Wiślickiego, K. Bartoszewicza, E. 
Orzeszkowej, M.Konopnickiej. Każdy blok listów  -  uporządkowanych 
chronologicznie -  poprzedzony jest wstępem, informującym o ad
resacie i  jegc stosunkach z Dygasińskim. W "Aneksie" pomiesz
czono odpis metryki urodzenia Dygasińskiego, wspomnienie Z o fii 
Woiertowej o ojcu, dziennikarskie re lac je  z pogrzebu pisarza, 
l is t y  uzupełniające trzon główny oraz chronologiczne zestawie
nie wszystkich listów .
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/11/ GRABSKA E lżbieta: Moderniści o sztuce. Wybrała, opra
cowała i  wstępem opatrzyła... PWN. Warszawa 1971 s. 555, 
nlb. 1, b ib lio g r ., z ł 65,-

Antologia tekstów dotyczących głównych tendencji w sztuce i  
litera tu rze europejskiej la t 880-1905» Zawiera zarówno wypo
wiedzi programowe, jak podsumowujące osiągnięcia kierunków ar
tystycznych okresu. Przeważają teksty autorów francuskich/zwła
szcza w grapie ilustru jącej formowanie się założeń sztuki synbo- 
lis tycznej/ , zgodnie z założeniem autorki, iż  Francja była wów
czas terenem najbardziej zaawansowanych eksperymentów artysty
cznych. Wypowiedzi Krytyków, plastyków, poetów i  pisar2y zosta
ły  podzielone na grupy dotyczące poszczególnych prądów i  ten
dencji w sztuce, scharakteryzowanych w obszerqych wstępach po
przedzających każdą z grup. Całość wyboru otwiera wstęp,uzasad
niający układ i  czasowe ramy sprezentowanego materiału.
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