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OD REDAKCJI.

Tom „Pam iętnika L iterackiego“ , k tó ry w roku bieżącym  
11935) się ukazuje, jest od chw ili założenia pisma (1902) 
trzydziesty z rzędu, zamyka w ięc poważny okres czasu, 
pełnego rzeczywiście nadwyraz doniosłych wypadków oraz 
zmian w naszem życiu potiiycznem i  kułturalnem ; w cetu 
upamiętnienia tego momentu — poniekąd jubileuszowego  — 
rocznik obecny przynosi przedewszystkiem artykuły współ
pracowników, którzy przed przeszło trzydziestu la ły  na za
proszenie redakcji, składającej się z profesorów Wilhelma 
Bruchnalskiego, Bronisława Gubrynowicza i  Edwarda Po- 
rębowicza, p ierw si stanęli natychmiast do apelu z swemi 
rozprawami. Oto nazwiska badaczy, darzących pełnem  
zaufaniem śmiałe — jak  na ówczesne czasy — przedsię
wzięcie naukowe: Ludwik Bernacki, Ferdynand Bostel, 
Aleksander Brückner, ś. p. P io tr Chmielowski, Ignacy  
Chrzanowski, ś. p. Bronisław Czarnik, ś. p. Stanisław Do- 
brzycki, W ładysław Dropiowski, Edward Dubanowicz, ks. 
Jan N. Fijałek, Henryk Gälte, ś. p. Konstanty Górski, Bro
nisław Gubrynowicz, W iktor Hahn, ś. p. Korne li Heck, ś. p. 
A leksander Hirschberg, W ładysław Jankowski, ś. p. Józef 
Kallenbach, Henryk Kopia, Stanisław Kossowski, ś. p. Fran
ciszek Krcek, ś. p. Antoni M. Kurpiel, ś. p. Hieronim Lopa- 
ciński, ś. p. Jan Loś, ś. p. Antoni Mazanowski, ś. p. W łady
sław Nehring, ś.p. Jan Nitowski, ś.p. Em il Petzotd, Tadeusz 
Pini, Edward Porębowicz, Antoni Potocki, ś. p. Józef Ro
stafiński, ś. p. Henryk Struve, ś. p. Stanisław Tarnowski, 
ś. p. Józef Tretiak, Henryk Ułaszyn, Stanisław Windakiewicz, 
ś. p. Konstanty Wojciechowski, Stanisław Zathey. Z  trzy
dziestu dziewięciu wymienionych autorów, pozostało do dni 
dzisiejszych dziewiętnastu przy życiu, a węzły zawiązane
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przez nich przed przeszło ćwierćwiekiem z „Pamiętnikiem  
Literackim “ , nie rozluźniły się dotychczas. Z  pewną więc 
dumą oraz z uczuciem prawdziwej wdzięczności podno
simy ten rzadki objaw  stałej i  niczem niezrażonej życzli
wości dla naszego czasopisma i  czerpiemy z niej otuchę 
na przyszłość, że przy pomocy wypróbowanych starych 
przyjaciół, a nadto przy ofiarnej współpracy młodego po
kolenia badaczy, pełnych zapału, przetrwamy ciężkie chwile 
obecne, bacząc nieprzerwanie, by „Pamiętnik L iteracki“  
spełniał ja k  najsumienniej ciążące na nim obowiązki wobec 
nauki polskiej.


