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W YJAŚNIENIA

Szanowny Panie Redaktorze —

W ostatnim „Roczniku Literackim ” (za rok 1972) Juliusz Wiktor Gomulicki 
omawiając XV II tom Polskiego słownika biograficznego  wytyka pominięcie jego 
opracowań w napisanym przeze mnie biogramie Wacława Rolicza-Liedera. W związ
ku z tym proszę uprzejmie o umieszczenie następujących wyjaśnień.

1. Studium J . W. Gomulickiego z 1938 roku zostało — wraz z innymi pozycja
mi, np. z książką Stefana Napierskiego — wykreślone przez Redakcję PSB zgod
nie z jej zasadami, według których nie umieszcza się takich pozycji bibliogra
ficznych, które czytelnik może znaleźć we wskazanych w biogramie bibliografiach. 
W tym przypadku pozycję J . W. Gomulickiego wskazuje zarówno bibliografia 
w edycji Liedera z r. 1962, jak i bibliografia dotycząca Liedera w „Obrazie L ite
ratury Polskiej”. (Nb. studium J . W. Gomulickiego jest gęsto cytowane w mojej 
książce Wacław Rolicz-Lieder (Warszawa 1966), choć oczywiście po tylu latach 
nie mogło ono stanowić jedynego źródła informacji; wiele szczegółów wymagało 
poprawek, a zwłaszcza uzupełnień. Niektóre uzupełnienia udało mi się wprowa
dzić dopiero w omawianym biogramie, czego jednak recenzent „Rocznika” nie 
zauważył. Trudno mu było zapewne zauważyć, skoro całą uwagę skupił na śle
dzeniu pominięć własnych pozycji. Znamienne zresztą, że na s. 360 wyżej wy
mienionego „Rocznika Literackiego” aż pięć razy, z okazji różnych biogramów, 
zgłasza J . W. Gomulicki tego rodzaju pretensje).

2. W dokonanej przeze mnie edycji poezji Liedera, która ukazała się w roku 
1962, dołączona została Próba bibliografii (tak właśnie: bardzo ostrożnie, brzmi 
tytuł, co łatwo sprawdzić). W bibliografii tej nie została wymieniona edycja 
J .  W. Gomulickiego z roku 1960, ponieważ — o czym można się przekonać na 
podstawie kolofonu — obie edycje: J . W. Gomulickiego i moja, zostały oddane 
do składania w tym samym czasie. Dlaczego moja, już wcześniej gotowa, obszer
niejsza edycja musiała czekać dwa lata na ukazanie się drukiem, o tym zapewne 
wie lepiej J . W. Gomulicki niż niżej podpisana. W gotowej edycji nie miałam  
możliwości robienia uzupełnień, dlatego brak w niej zarówno wydanią poezji 
Liedera przez J . W. Gomulickiego, jak i mego artykułu, w którym wytykam po
ważne potknięcia tego wydania. We wszystkich natomiast następnych opracowa
niach, to jest w książce o Liederze, w „Obrazie Literatury Polskiej” oraz w oma
wianym biogramie, wydanie J . W. Gomulickiego figuruje.
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