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1974

(V) MACIEJEWSKA Irena: Listy Leopolda Staffa
do Drukarni
W.L.Anczyca i Spółki. Oprać. ... "Pamiętnik Literaoki" 1974
z. 1 s. 203-211.
Teksty dziesięciu listów dotyczących spraw związanych z wy
daniem pierwszej książki Staffa drukowanej u W.L.Anozyoa w Kra
kowie. Autorka publikaoji podkreśla w komentarzu m.in.debiutan
cki niepokój poety o kształt drukarski tomu (wszystkie listy po
chodzą z miesiąca poprzedzającego druk książki, tj.

z

okresu

między 14 styoznia a 13 lutego 1901 r.), jego starania

o zata

jenie faktu, iż rzeoz wychodzi nakładem autora, wreszoie wzoro
wanie się na opracowaniu graficznym poezji Tetmajera.Podano rów
nież tekst jedenastego listu (podobnego w charakterze i również
pisanego na karcie korespondencyjnej), poohodzącego z r.

1905,

a dotyozącego korekty dramatu "Godiwa".
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M.P.

(V) MĄŻYliSKI Andrzej: Seweryna Malinowskiego odpowiedź bis
kupowi ożyli spór o principia teatralne w Kamieńcu Podol
skim w roku 1828. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej"
za rok
1973, [Wrooław]1974 , z. 11, s. 57-80.
W oparoiu o rękopis Seweryna Malinowskiego - aktora, tłuma
cza sztuk teatralnyoh i dyrektora teatru w Kamieńcu - autor od
twarza przebieg sporu między aktorami, któryoh rzeoznikiem jest
Malinowski, a biskupem F.B.Mackiewiczem. Spór wynikł
zakazu dawania przedstawień w okresie Wielkiego

z

Postu.

powodu
Autor

przybliża sylwetki obu polemistów oraz analizuje i komentuje wy
wody Malinowskiego, zwraoając uwagę na: 1) "stan świadomości za
wodowej"; 2) libertynizm, przejawiający się

w

krytycznym sto

sunku do Kościoła; 3) poglądy na sztukę aktorską, jej społeczną
funkcję, rolę teatru - wywodzące się z "polskiej

wozesnooświe-

oeniowej konoepoji teatru dydaktycznego i umoralniająoego".

A

neks zawiera dwa dokumenty: odpowiedź biskupa Maokiewioza akto
rom i fragment usprawiedliwienia aktorów z poczynionych w odpo
wiedzi zarzutów.
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