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Szkoda także, że nie dodano na końcu katalogu indeksu; 
jak ten brak utrudnia poszukiwanie, nie potrzeba wykazywać; prze
cież takie wydawnictwa bez indeksów są dziś już nie do pomy
ślenia. Dotkliwie daje się też odczuć brak odsyłaczy. Skrócenia, 
użyte w katalogu, nie wszystkie zostały wyjaśnione; niektóre można 
rozmaicie rozwiązać.

Lwów Wiktor Hahn

K o r z e n i e w s k i  Bohdan ,  „Dramaa w warszawskim teatrze 
narodowym podczas dyrekcji L. Osińskiego (1814—1831). (Studja 
z zakresu historji literatury polskiej, Nr. 11). Wydane z zasiłku 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. War
szawa. Skład główny w Kasie im. Mianowskiego. Drukarnia Kasy 
im. Mianowskiego. 1934, 8-vo, 4 nlb. i 118. Z 1 ryc.

O historji teatru narodowego warszawskiego za czasów dy
rekcji Ludwika Osińskiego poza powierzchownemi opracowaniami 
Wójcickiego i Ciołkosza, nie mamy dotąd wyczerpującej pracy, stąd 
wszelkie przyczynki w tym kierunku są pożądane. P. Korzeniewski 
objął w swej pracy jedną tylko stronę historji teatru narodowego, 
ograniczając się do przedstawienia rozwoju „dramy“.

Po uwagach wstępnych o celu pracy i o ewolucji pojęcia „me
lodramatu“ (ustęp 1 i 2 rozprawy), określa autor główne rodzaje dramy, 
t. j. : 1) dramat realistyczny mieszczański, 2) dramat historyczny 
i 3) dramat awanturniczy, uwzględniając w obrębie wymienionych 
trzech grup kilka jeszcze poddziałów (ustęp 3). W dalszym ciągu 
charakteryzuje postaci dramy, poświęcając specjalną uwagę wybra
nym postaciom dramy historycznej i awanturniczej (ustęp 4). O de
koracjach, rekwizytach i efektach widowiskowych mówi w ustępie 5. 
Wkońcu wykazuje zasługi dramy dla nowego dramatu, m. i. wy
kazuje wpływy jej na twórców polskich (ustęp 6).

Przystąpił autor do napisania pracy odpowiednio przygoto
wany, przeczytawszy znaczną ilość dram owego okresu, zaznajo
miwszy się też z najważniejszą literaturą przedmiotu zarówno obcą, 
jak i polską. Sposób jednak, w jaki wykonał swą pracę, budzi po
ważne zastrzeżenia. Wykazując małą wartość literacką dram, wy
stawionych w Warszawie za czasów dyrekcji Osińskiego, dał się 
autor unieść żyłce satyrycznej, wyśmiewając i wykpiwając motywy, 
wątki, charaktery osób, słowem nie pozostawiając suchej nitki na 
wyszydzonych w niemiłosierny sposób przez niego autorach i utwo
rach. Tem samem nie zachował zasadniczego warunku historyka 
literatury, t. j. ścisłej przedmiotowości. Te ciągłe wycieczki ironiczne 
ostatecznie nużą czytelnika, tak, że trudno rzecz przeczytać do 
końca — poza tem dla przeważnej części czytelników, nie obzna- 
jomionych należycie z dziejami dramy, wywody autora nie będą 
jasne i zrozumiałe, co więcej, zamiast wyświetlić sprawę, raczej ją 
zaciemniają. Zresztą sądy o niektórych utworach autorów takich 
jak Beaumarchais, Grillparzer, Körner, a choćby Kotzebue, Iffland, 
Wolff i t. p., są nawet z dzisiejszego punktu widzenia niesłuszne
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i niesprawiedliwe, w co trudno tutaj naturalnie wchodzić. Wogóle 
prawie że zlekceważył autor perspektywę historyczną, z jakiej po
winien był wyjaśnić powstanie dramy, jej rozwój, jej powodzenie;
0 tem ledwo czasem coś napomknie, ale tak nieznacznie, że ucho
dzi to uwadze czytelnika. Ostateczny rezultat mimo włożonej pracy 
autora jest stosunkowo nikły.

Pożądanem uzupełnieniem rozprawy jest alfabetyczny spis dram
1 melodramatów, granych w Warszawie w latach 1814 —1831. Przy 
niektórych pozycjach tego spisu nie podał au lor tytułów oryginałów 
i tak nr. 7 Dom sierot — Das Waisenhaus ; nr. 57 Miłość i zrzecze
nie się =  Liebe und Entsagung; nr. 66 Opiekun ~  Der Vormund, 
autorem tego utworu jest Iffland; pod nr. 24 mylnie podany tytuł 
dramatu T. Koernera Hedwiga (wyglądałoby to ze związku zdania 
na gen. sing.) zamiast Hedwig. Na podobieństwo losów Gertrudy 
Komorowskiej z losami hiszpańskiej Inez de Castro zwrócił już uwagę 
Józef Kremer w Podróży do Włoch (Dzieła VI, 83—90), gdzie mówi 
zresztą o innych podobnych historjach. Mylnie uważa autor wyraz 
„anagnorisis“ za rzeczownik rodzaju męskiego, czy nijakiego (s. 58); 
tak samo jak w j. greckim, tak i w j. polskim jest to rzeczownik 
rodzaju żeńskiego. Tytuł powieści Tańskiej brzmi: Dziennik Fran
ciszki Krasińskiej, a nie Pamiętniki (s. 107). Drugie wydanie Historji 
lit. polskiej Chmielowskiego podaje autor bez daty (s. 109), wyszło 
ono w r. 1916. Pełne nazwisko autorki Puszczy pod Hermanstadt 
brzmi Johanna Franul von Weissenthurn, stąd bez powodu bierze 
autor wyraz Franul w nawias.

Lwów Wiktor Hahn

L o r e n t o w i c z  Jan,  La Pologne en France. Essai d’une 
bibliographie raisonnée. Par Jean Lorentowicz. Avec la collaboration 
de A. M. Chmurski. (Institut d’Etudes Slaves de l’Université de 
Paris. Bibliothèque Polonaise. IV). I. Littérature-Théatre-Beaux arts. 
Paris. Librairie Ancienne Honore Champion-Société Française de 
Librairie Gebethner et Wolff. 1935. 8-vo, s. 205 +  3 nlb.

Stosunki kulturalne, łączące od tylu wieków Polskę z jej za
chodnią siostrzycą Francją, wzajemne wpływy i przenikania, są 
oddawna przedmiotem gruntownych badań. Nie wchodząc w tej 
chwili w takie dziedziny jak historja, literatura itd., ograniczymy 
się do skromnego zakresu bibljografji, gdyż tego rodzaju pracę mamy 
dziś omówić.

Znany literat i teatrolog Jan Lorentowicz opracował wraz 
z A. M. Chmurskim zestawienie bibljograficzne, mające, jak tytuł 
wskazuje, zgromadzić i zrejestrować to wszystko, co Francuz może 
znaleźć w swem bogałem piśmiennictwie, a co tyczy się bezpo
średnio czy pośrednio Polski. W obecnie wydanej części pierwszej 
dzieła, zamierzonego widocznie na większą skalę, znajdujemy wia
domości o pracach z zakresu autorom najbliższego, więc: literatury, 
teatru i sztuk pięknych, z muzyką włącznie. Co zawierać będą


