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L i t e r a t u r a  i  b i b l i o f i l i a 

121. AŁMANACH Muz. Pietrograd: Knigo-
izdatielstwo „Fełana”, 1916. – 192, [8] s., rys., 25 
cm, brosz. wyd. Zbiór poezji autorów z Peters-
burga i Moskwy. Wśród nich cała plejada zna-
nych i mniej znanych autorów, jak: Innokienti 
Annenskij (1855-1909), Anna Achmatowa (1889-
1966), Boris Anrep (1883-1969), Walerij Briusow 
(1873-1924), Marina Cwietajewa (1892-1941), 
Władimir Czerniawski (1889-1948), Tichon 
Czurlin (1885-1946), Adelajda Giercyk (1874-
1925), Wiera Giedrojc (1876-1932), Władimir 
Gippius (1876-1941), Nikołaj Gumilow (1886-
1921), Gieorgij Iwanow (1894-1958), Wiaczesław 
Iwanow (1866-1949), Rurik Iwniew (1891-1981), 
Aleksandr Kondratiew (1876-1967), Michaił 
Kuzmin (1872-1936), Konstantin Landau (1890-
1969), Konstantin Lipskierow (1899-1954), E.G. 

Lisienkow, Nikołaj Niedobrowo (1882-1919), Osip Mandelsztam (1891-1938), Wła-
dimir Piast (1886-1940), Boris Sadowskij (1881-1952), Aleksij Skaldin (1889-1943) 
i Michaił Struwe (1880-1948). Wielu z nich było represjonowanych w Związku 
Sowieckim, niektórzy zmarli na emigracji. Okładki, frontispis i ostatnia karta 
ozdobiona reprodukcjami rysunków Siergieja Czechonina (1878-1936). Papier 
ze znakiem wodnym. Zażółcenia krawędzi okł. i zagięcia. Karty poluzowane. 
Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 180. –

122. ANTOLOGIA współczesnych poetów ukraiń-
skich; przeł. Sydir Twerdochlib (1886-1922); wstę-
pem zaopatrzył Wł.(adysław) Orkan (1875-1930). 
Wyd. 2. powiększ. Lwów – Złoczów: Wilhelm Zu-
kerkandl, [1913]. – 166 s., 15 cm, brosz. wyd. Biblio-
teka Powszechna, nr 931-934. Zbiór stukilkudzie-
sięciu utworów poetyckich ukraińskich poetów 
z Galicji i Ukrainy rosyjskiej m.in.: Iwana Franko, 
Bohdana Łepkiego, Ostapa Łuckiego i Łesi Ukra-
inki. W tłumaczeniu poety ukraińskiego, który 
był zwolennikiem współpracy polsko-ukraińskiej 
(zamordowany przez pobratymców). Egz. nieroz-
cięty. Stan bardzo dobry. 60. –
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123. BALICKI Juliusz (1907-1972) i MAYKOWSKI Stanisław (1880-1961): Okno na 
świat. Podręcznik do nauki języka polskiego dla 6 klasy szkół powszechnych; 
uzup. Łukasz Kurdybacha (1907-1972); Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych. 
Jerozolima: Komisja Regulaminowo-Wydawnicza Armii Polskiej na Wscho-
dzie, 1943. – 207, [1], il., 23 cm, brosz. wyd. Podręcznik do szkoły podstawowej 
dla dzieci polskich, które znalazły się na Bliskim Wschodzie po opuszczeniu 
Związku Sowieckiego. Zawiera liczne akcenty związane z wojną i okupacją. 
Drobne nadpęknięcie grzbietu. Poza tym stan bardzo dobry. 50. –

124. BALIŃSKI Karol (1817-1864): Hasło polskie. Poemat… Poznań: J.K. Żu-
pański, 1862. – [6], 40, [2] s., 22 cm, brosz. wyd. Utwór poetycki autora 
związanego na emigracji ze środowiskiem Andrzeja Towiańskiego. W tek-
ście nawiązuje do wcześniejszej rewolucyjnej przeszłości i zesłania w stepy 
Kirgizji. Niewielkie zagięcia krawędzi okł. i jednej karty, od s. 35 krawędzie 
marginesu przycięte. Stan ogólny dobry. 40. –

125. BANDROWSKI KADEN Juljusz (1885-
1944): Nad brzegiem wielkiej rzeki. Bari: Dział 
Wyd. Delegatury PCK przy 2. Korpusie, 1946. 
– [2], 39 s., [5] k. tabl.: il., 24 cm, brosz. wyd. Bi-
blioteczka „Dziatwy”, nr 6. Opowiadania dla 
młodzieży. Maszynopis powielony. Grzbiet uzu-
pełniony. Stan dobry. 50. –

126. BANDROWSKI KADEN Juliusz (1885-
1944): Rzymianie wschodu. Warszawa: Sekcja Bi-
bljofilów – Koło Polonistów S.U.W., 1928. – 54 s., 
21 cm, brosz. wyd. Odczyt o współczesnej literatu-
rze polskiej wygłoszony przez pisarza w Berlinie, 
gdzie bawił w charakterze gościa niemieckiego 
PEN-Clubu. Drobne zagniecenia i przybrudzenia 
okł. Wewnątrz czysty i nierozcięty egz. 50. –

127. BANDURSKI Władysław (1865-1932): Pol-
ska a Rosya w pieśni największych wieszczów 
narodu. Kraków: Centralne Biuro Wydawnictw 
N.K.N. 1916. – 47 s., 20 cm, brosz. wyd. Odczyt 
wygłoszony w Wiedniu w roku 1915 ujmujący 
stosunki dziejowe polsko-rosyjskie w poezji na-
rodowych wieszczów. Na okł. stylizowany orzeł 
legionowy w ozdobnej kompozycji. Egz. nieroz-
cięty. Minimalne zagięcie krawędzi okł., stan 
bardzo dobry. 50. –
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128. BANDTKIE Jerzy Samuel: Historya dru-
karń w Krolestwie Polskiem i Wielkiem Xię-
stwie Litewskiem jako i w kraiach zagranicz-
nych, w których polskie dzieła wychodziły. 
T. 1[z 3]. Kraków: [b.w.], 1826. – XXXII, 448 
s., 18 cm, opr. brązowy płsk. z epoki z dwo-
ma szyldzikami i złoc. Podpis własnościowy 
z epoki. Dzieło bibliotekarza i profesora Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, które zainspiro-
wało Joachima Lelewela do dalszych badań 
bibliograficznych. Obejmuje rejestr drukar-
ni Rzeczypospolitej (niniejszy tom od Ba-
ranowa do Łucka). Niewielkie otarcia opr., 
drobny ślad po owadzie. Czysty egz. z zach. 
złoceniami. Stan ogólny dobry. 150. –

129. BIEŁYJ Andriej [właśc. BUGAJEW Borys] 
(1880-1934): Poezja słowa. Pietierburg: „Epo-
cha”, 1922. – 134, [1] s., 14 cm, opr. pł. współcz., 
przednia oryg. okł. brosz. zachowana. Szki-
ce o sztuce poezji Jewgienija Baratyńskiego 
(1800-1844), Aleksandra Błoka (1880-1921), 
Wiaczesława Iwanowa (1866-1949), Aleksan-
dra Puszkina (1799-1837) i Fiodora Tiutcze-
wa (1803-1873) autorstwa rosyjskiego poety 
i krytyka literackiego. Przybrudzenia na okł. 
i pierwszej karcie. Podpis własnościowy na k. 
przedtyt. Poza tym czysty egz. Stan ogólny 
dobry. 150. –

130. BRODZIŃSKI Kazimierz (1791-1835): Pisma 
rozmaite. T. 1 [jedyny]. Warszawa: nakł. 
autora, 1830. – [2], 318, [1] s., 21 cm, poszyt 
wyd. Pisma z historii literatury. Więcej to-
mów nie wydano. Niewielkie zbrązowienia 
i przybrudzenia krawędzi. Egz. nierozcięty. 
Stan ogólny bardzo dobry. 150. –
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131. BRONIEWSKI Władysław (1897-1962): Drze-
wo rozpaczające. Londyn: Wyd. Świat. Związku 
Polaków z Zagranicy, 1945. – 63 s., err., 18 cm, 
brosz. wyd. Szczególny zbiór poezji powstały na 
emigracji, pełen nostalgii i tęsknoty oraz wierszy 
powstałych pod wpływem fałszywej informacji 
o śmierci małżonki w obozie koncentracyjnym. 
Okł. projekt. Wojciech Jastrzębowski (1884-1963), 
grafik i prof. Akademii Sztuk Pięknych. Drobne 
otarcia grzbietu. Stan ogólny dobry. 50. –

132. BRÜCKNER Aleksander (1856-1939): Ezopy 
polskie. Kraków: Akademia Umiejętności, 1902. 
– 75 s., 26 cm, brosz. wyd. Os. odb. z t. XXXIV 
Rozpraw Wydziału filologicznego AU w Krako-
wie. O początkach polskiej literatury renesansowej 
(m.in. Biernat z Lublina z „Żywotem Ezopa Fryga”). 
Drobne przybrudzenia na obrzeżach okł. i zagięcia. 
Wewnątrz czysty i nierozcięty egz. 50. –

133. BRÜCKNER Aleksander (1856-1939): Legendy 
i fakty. Szkice z dziejów literatury. Łódź: Tow. Bibl-
jofilów, 1931. – 58, [4] cm, 24 cm, brosz. wyd. Laure-
aci Nagrody Literackiej Łodzi. Zawiera trzy szkice 
historyczno-literackie: O średniowiecznych kro-
nikach dotyczących Polski; O „Marji” Antoniego 

Malczewskiego i o Aleksandrze hr. Fredrze. Zachowana oryg. opaska wyd. 
z czerwonym nadrukiem: „Nowy druk Towarzystwa Bibljofilów w Łodzi. 
Z cyklu Laureaci Nagrody Liter. m. Łodzi”. Odbito w układzie graficznym 
P. Smolika, na papierze bezdrzewnym, w nakładzie 600 egz. Egz. nr 467. 
Drobne przykurzenia względnie zaplamienia na okł. Egz. nierozcięty. Stan 
ogólny bardzo dobry. 60. –

134. BRZESKA Wanda (1893-1978): Lata szkolne Jana Kasprowicza: Inowrocław 
1872-1879. Poznań: [Rolnicza Druk. i Księgarnia Nakł.], 1931. – 127, [4] s., 
[4] k. tabl., 22 cm, opr. kartonowa okl. francuskim papierem, ręcznie bar-
wionym, kapitałka i rogi wzmocnione pap., grzbiet z tektury łamany z tyt., 
oryg okł. brosz. zachowane. Opr. niesygnowana Aleksandra Semkowicza. 
Biblioteka Stu Dwudziestu, t. 13. Materiały do biografii Jana Kasprowicza 
(1860-1926) i jego nauki w szkole pruskiej. Nakł. 120 egz. (niniejszy egz. nosi 
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nr 67). Na okł. znak Jana Kuglina (1892-1972), grafika. Drobne uszkodzenia 
przy krawędzi grzbietu i narożniku. Wewnątrz stan bardzo dobry. Stan 
ogólny dobry. 250. –

135. BRZĘKOWSKI Jan (1903-1983): Na ka-
todzie. Paryż: Sgł. Dom Książki Polskiej, 
1928. – 30, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Egz. 
Witolda Bułhaka (1913-1959) ekonomisty, 
paleografa i genealoga z Poznania. Przed-
nia okł. z podklejonym dolnym fragmen-
tem, pierwsze trzy karty z obciętym (ok. 
1 cm) dolnym marginesem. Wydano 300 
egz., ten nr 103 na papierze pur fil lafuma 
(jeden z 225). Okł. proj. F. Légera. Ukazało 
się w ekskluzywnej serii „Collection des d.i. 
de l'espirit nouveau”). Okładka przykurzo-
na na krawędziach, blok czysty. 600. –

136. BRZOZOWSKI Stanisław (1878-1911): Głosy wśród nocy. Studya nad przesile-
niem romantycznem kultury europejskiej. Z teki pośmiertnej wydał i przed-
mową poprzedził Ostap Ortwin (1876-1942). Lwów: B. Połoniecki, 1912. – XL, 
[4], 377, [2] s., 19 cm, opr. pł. z epoki z tyt. tłocz. złotem na grzbiecie i licu. Su-
perekslibris: „M.R. tłocz. srebrem na grzbiecie. Pierwodruk jednego z najważ-
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niejszych i ostatnich dzieł pisarza, krytyka i filozofa okresu 
młodopolskiego, wydanych już pośmiertnie dzięki najgło-
śniejszemu krytykowi literackiemu Lwowa. Zawiera zbiór 
esejów o filozofii i literaturze angielskiej (w tym również 
o Józefie Conradzie i Maurycym Mochnackim), traktują-
cych romantyzm, jako istotny nurt ideowy. Drobne ślady 
używania. Stan ogólny dobry. 150. –

137. BRZOZOWSKI Stanisław (1878-1911): Legenda Młodej 
Polski. Studja o strukturze duszy kulturalnej. Lwów: 
Księgarnia Polska, 1910. – XI, [1], 556 s., 21 cm, opr. brą-
zowy płsk. z epoki z tłocz. i złoceniami, oryg. okł. brosz. 
zachowane. Pierwodruk. Jedno z najważniejszych dzieł 
pisarza powstałe w latach 1906-1909, m.in. zwalczające 
formy kulturalne „oparte na braku odpowiedzialności za 
twórcze życie społeczne”. W tekście podkreślenia ołów-
kiem. Okł. brosz. przybrudzone. Niewielkie otarcia przy 
górnej krawędzi grzbietu. Stan ogólny dobry. 200. –

138. BUJAŃSKI Jerzy Ronard (1904-1986): Autor, aktor i reży-
ser. (Profile ludzi teatru niemieckiego). Skrót wędrówek, 
rozmyślań i impresji teatralnych. Łódź: [nakł. autora], 
1939. – 84, [2] s., [6] k. tabl.: fot., il., 21 cm, brosz. wyd. 
Studia teatralne prezentujące sylwetki czołowych przed-
stawicieli ówczesnego teatru niemieckiego: Leopolda Jes-
snera, Maxa Reinhardta (nauczyciel autora) i Karla Heinza Martina. Jest to 
pierwsza część cyklu zatytułowana „Warsztat reżysera” (więcej nie wydano). 

Autor był związany z Uniwersytetem Jagiel-
lońskim i środowiskiem teatralnym Krakowa. 
Okł. ze śladami przybrudzeń i zażółceń. We-
wnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 50. –

139. BYSTROŃ Jan St. (1892-1964): Historja 
w pieśni ludu polskiego. Warszawa: Gebeth-
ner i Wolff, 1925. – 116, [1] s., 20 cm, brosz. 
wyd. Studium literackie o ludowej epice hi-
storycznej z licznymi przykładami oraz ob-
szerną bibliografią. Obejmuje m.in. inwazję 
szwedzką (1655); upadek Kamieńca Podol-
skiego (1672); odsiecz wiedeńską (1683); woj-
na ze Szwecją i walki Kurpiów z najeźdźcami 
(1702, 1708 i 1733); konfederację barską (1769-
1772); Konstytucję 3-go Maja (1791); powstanie 
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kościuszkowskie (1794); postacie Napoleona 
i ks. Józefa Poniatowskiego; rzeź galicyjską 
(1846) i powstanie 1863 r. Minimalne zagię-
cia na krawędziach okł. Egz. nierozcięty. Stan 
bardzo dobry. 60. –

140. BYSTROŃ Jan St. (1892-1964): Megaloman-
ja narodowa. Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, 
1935. – 268, [4] s., 24 cm, opr. wyd. pł. z trze-
ma szyldzikami tłocz. srebrem na grzbiecie 
i licu. Zbiór rozpraw o tym, jak Polacy wy-
obrażają sobie obcych. Obejmuje rozdziały: 
Tradycyjne pojęcia o obcych; Nazwy i prze-
zwiska grup plemiennych i lokalnych; Za-
bawne opowiadania o sąsiadach; Mazurzy 
w opinii sąsiedzkiej; Koroniarze o Litwinach; 
Niemcy w tradycji popularnej. Książka za-
chowała żywotność do dnia dzisiejszego. Drobne otarcie (linia) przy 
części krawędzi lica. Poza tym stan bardzo dobry. 100. –

141. CHMIELOWSKI Piotr (1848-1904): Józef 
Ignacy Kraszewski. Zarys historyczno-literac-
ki. Kraków: G. Gebethner i Sp., 1888. – [2], III, 
[1], 534, [2] s., 21 cm, opr. zielony płsk. z epo-
ki, z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie, narożniki 
i krawędzie grzbietu podkreślone złotą linią. 
Pieczątka: „Mieczysław Pfeiffer”. Biografia 
pisarza obejmująca jego działalność literacką 
i polityczną. Otarcia krawędzi opr. i naturalne 
zażółcenia na obrzeżach kart. Złocenia zach. 
Stan ogólny dobry. 160. –

142. CHOŁONIEWSKI Stanisław (1791-1846): Sen o Pod-
horcach. Wyd. 2. Kraków: J.K. Żupański & K.J. Heu-
mann, 1888. – 119 s., 22 cm, opr. czerwona pł. z epo-
ki, na przednim licu tyt. tłocz. czernią w podwójnej 
ozdobnej ramce, takiż tyt. na grzbiecie, na odwrocie 
dwie ślepo tłocz. ramki. Dzieło potomka hrabiowskie-
go rodu, księdza i pisarza, związanego z Kamieńcem 
Podolskim oraz pozostającego w przyjaźni z Adamem 
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Mickiewiczem, J.W. Goethem i J.I. Kraszewskim. Powieść fantastycz-
no-alegoryczna z elementami dramatu, krytyczna wobec romantyzmu. 
Minimalne ślady po zawilgoceniu na przedniej okł. Poza tym czysty egz. 
Stan ogólny bardzo dobry. Ładnie zach. opr. z epoki. 180. –

143. CHOPIN Fryderyk (1810-1849): Listy do 
Delfiny przygot. do druku, wstęp. i przyp. opa-
trzył Mateusz Gliński (1892-1976). Nowy Jork: 
Międzynarodowa Fundacja Chopinowska „Cho-
pin Publishing Fund”, [1972?]. – 295 s., il., 24 cm, 
opr. karton wyd. z oryg. folią. Opracowanie na-
ukowe rzekomych listów Fryderyka Chopina do 
Delfiny z Komarów Potockiej (1807-1877), po-
chodzących od Pauliny Czernickiej (? – 1949). 
Mateusz Gliński, muzykolog, kompozytor i kry-
tyk muzyczny był orędownikiem ich autentycz-
ności. Praca zaopatrzona w bogatą bibliografię 
i przypisy. Stan bardzo dobry. 90. –

144. CYBULSKI ŁADA Adam (1878-1957): 
Z mroku jaśniejące słowo. Rzecz wstępna o te-
atrze Stanisława Wyspiańskiego. Lwów: H. Al-
tenberg, 1922. – [8], 70 s., 21 cm, brosz. wyd. 
Motyw wesela-pogrzebu i rodowód chochoła 
w utworach Wyspiańskiego oraz omówienie 
paryskiej dramaturgii Adama Mickiewicza. 
Autor był modernistycznym krytykiem lite-
rackim i tłumaczem, który osiadł w Prowansji, 
aby przetłumaczyć na język francuski utwory 
St. Wyspiańskiego. Drobne przybrudzenia i za-
gięcia okł. Wewnątrz czysty egz., częściowo nie-
rozcięty. Stan ogólny dobry. 40. –

145. CZARNYSZEWICZ Florian (1895-1964): 
Nadberezyńcy. Powieść w  3 tomach osnuta 
na tle prawdziwych wydarzeń. Buenos Aires: 
[b.w.], 1942. – 577, [7] s., 25 cm, opr. pł. współcz., 
przednia oryg. okł. brosz. zachowana. Obcięty 
fragment dedykacji (autora?). Epopeja awan-
turniczo-romansowa o dramatycznych dzie-

jach mieszkańców polskich zaścianków między Berezyną, a Dnieprem 
z lat 1911-1920. Napisana przez szlachcica kresowego i wygnańca w Argen-
tynie, w języku z białoruskimi naleciałościami, stanowi kolejny pomnik 
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polskiej szlachty zagrodowej uwiecznionej 
wcześniej w „Panu Tadeuszu”, „Potopie” 
i  „Nad Niemnem”. Powieść, wydana na 
dalekiej emigracji, była przez długie lata 
skazaną na zapomnienie w kraju. Zachwy-
cali się nią polscy artyści, pisarze, poeci 
(m.in. Michał K. Pawlikowski, Czesław 
Miłosz, Józef Czapski, Jerzy Stempowski, 
Melchior Wańkowicz i Jędrzej Giertych). 
Pierwodruk. Naturalne zbrązowienia. Egz. 
miejscami mocno przycięty z niewielkim 
uszczerbkiem dla podklejonej okł. (litery). 
Stan ogólny dobry. 100. –

146. CZERNIK Stanisław (1899-1969): 
O polskim płocie. Poezje. Warszawa: skł. gł. 
Dom Książki Polskiej, 1933. – 23 s., 21 cm, 
brosz. wyd. Zbiór 15 wierszy przedstawiciela 
nurtu zw. autentyzmem. Druk. na grubym 
papierze zbliżonym do kartonu. Winietę tyt. 
rys. artysta-malarz Lucjan Lewandowski 
(1899-1964), autor cyklu pejzaży nałęczow-
skich. Stan bardzo dobry. 50. –

147. CZERNIK Stanisław (1899-1969): Po-
ezje. Serja I. Warszawa: skł. gł. Dom Książki 
Polskiej, 193. – 71 s., 21 cm, brosz. wyd. De-
biut poetycki autora. Drukowano w Ostrze-
szowie. Wiersze zebrane w niniejszej serji 
przeważnie pochodzą ze zbioru poezyj, na-
grodzonego na konkursie literackim im. Ga-
brjeli Zapolskiej we Lwowie (Lektor) w 1923 
r. Zażółcenia i drobne zagniecenia na kra-
wędziach. Stan ogólny dobry. 50. –

148. CZERWIŃSKI Sławomir (1885-1931): Elżbieta z Krasińskich Jaraczewska: 
(studjum z dziejów powieściopisarstwa polskiego. Kraków: [b.w.], 1930. – 
VIII, 106 s., 24 cm, brosz. wyd. Prace Historyczno-Literackie, nr 35. Mono-
grafia twórczości literackiej Elżbiety z Krasińskich Adamowej Jaraczewskiej 
(1791-1832), powieściopisarki, autorki romansów i literatury umoralniającej 
dla dzieci, znanej ze znajomości z Johannem Wolfgangiem Goethem w cza-
sie pobytu w Karlsbadzie. Drobne zagięcia na krawędziach okł. Zażółcenia. 
Stan ogólny dobry. 50. –
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149. CZYŻEWSKI Tytus: Wąż, Orfeusz 
i Euridika. Wizja antyczna. Rysunki gra-
ficzne w tekście przez T. Czyżewskiego. Wy-
konał grafik Fr. Benisz. Kraków: Instytut 
Wydawniczy „Niezależnych”, 1922. – [32] 
s., il., 15 cm, brosz. wyd. Poemat sceniczny, 
wyd. 1. i jedyne. Stan dobry. 200. –

150. ĆWIKLIŃSKI Ludwik (1853-1942): 
Klemens Janicki – poeta uwieczniony. 
(1516-1543). Kraków: Akademia Umiejęt-
ności, 1893. – [2], 194 s., 26 cm, brosz. wyd. 
Monografia polskiego poety okresu odro-
dzenia tworzącego w języku łacińskim au-
torstwa profesora Uniwersytetu Lwowskie-
go i ostatniego ministra oświaty cesarskiej 

Austrii. Drobne uszkodzenia okł. (podklejenia) oraz nadpęknięcie grzbietu. 
Wewnątrz czysty i nierozcięty egz. 50. –

151. DIERŻAWIN [Gawrił] (1743-1816): Soczinienia… T. 3 [z 5]. Sanktpietier-
burg: Tip. Sznora, 1808. – [10], 237, [2] s., 2 il. (miedzioryty), 22 cm, opr. 
czerwony skóra z epoki obustronnie tłocz. przy krawędziach złotą ram-
ką o motywach roślinnych, tyt. tłocz. złotem na grzbiecie, obcięcia kart 
złocone. Ekslibris heraldyczny rodu De La Gardie, pochodzenia fran-
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cuskiego, osiadłego w Szwecji i częściowo 
w Rosji (Estonia). Herb podstawowy pod 
koroną hrabiowską na książęcym płasz-
czu. Poezje najwybitniejszego rosyjskie-
go poety okresu klasycyzmu, cenionego 
przez Adama Mickiewicza i uważanego 
za największego poetę rosyjskiego przed 
Aleksandrem Puszkinem. Wewnątrz oryg. 
wyklejka z epoki. Otarcia krawędzi opr. 
i częściowo na licu. Złoc. zach. Wewnątrz 
czysty egz. Stan dobry. 600. –

152. DMOCHOWSKI Franciszek Salezy (1801-
1871): Odpowiedź na pismo p. Mickiewicza 
„O  krytykach i  recenzentach warszaw-
skich”, obeymuiąca text p. Mickiewicza 
z uwagi krytycznemi, i obraz dążności li-
teratów polskich od panowania Stanisława 
Augusta, aż do naszych czasów. Warsza-
wa: [b.w.], 1829]. – [2], 118 s., 19 cm, opr. pł. 
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Pierwo-
druk. Utwór krytyczno-literacki związany 
ze sporem pomiędzy klasykami i roman-
tykami o poglądami na literaturę XIX w. 
Adam Mickiewicz w odpowiedzi na kryty-
kę „Sonetów krymskich” autorstwa Dmo-
chowskiego napisał pamflet w przedmowie 
do petersburskiego wyd. „Poezji” z 1829 r. 
(s. 14-59). Niniejszy tekst stanowi odpo-
wiedź autora z przypisami. Zbrązowienia. 
Stan ogólny bardzo dobry. 150. –

153. EHRENBERG Gustaw (1818-1895): 
Dźwięki minionych lat (1835 i 1836). Pa-
ryż [właśc. Kraków]: Maistrasse et Com-
pagnie [wyd. fikcyjny], 1848. – 68 s., 16 
cm, brosz. wyd. Pierwsze wydanie poezji 
rewolucjonisty polskiego i nieślubnego 
syna cara Aleksandra I. Opublikowane 
anonimowo w tajnej drukarni krakow-
skiej „Pod Sową” w okresie długoletniego 
zesłania autora na Syberię. Wg Korbuta 
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„około 1880 r. na żądanie autora, którego spotykały różne represje, wy-
cięto z pozostałych w handlu księgarskim egzemplarzy 5 ostatnich kart (s. 
59-68) zawierających wiersze: „Szlachta w roku 1831” [słynna pieśń „Gdy 
naród na pole wystąpił z orężem”]; Szubienica [Artura] Zawiszy [rewo-
lucjonista stracony w Warszawie w 1833 r. na ob. Pl. Zawiszy]; Podróż na 
Syberię; Spis treści. Tomiki kompletne należą do rzadkości. Zbrązowienia 
i lekkie nadpęknięcia. Stan ogólny dobry. 100. –

154. ESTREICHER Karol (1827-1908): 
Teatra w Polsce. T. 1-3. Kraków: Redak-
cja „Afisza Teatralnego”, 1873-1879. – [4], 
427, [1]; [4], 718, 33; [2], 741, [2], 24, 13 s., 
15 cm, opr. brązowy płsk. z epoki z tyt. 
tłocz. złotem na grzbiecie. Wyd. w 100 
egz. Pierwodruk. Komplet wydawniczy. 
Historia teatru polskiego pióra bibliogra-
fa polskiego. Obejmuje m.in. informacje 
o poszczególnych ośrodkach teatralnych 
dawnej Rzeczypospolitej i w XIX w. (od 
A do L); historie poszczególnych zespo-
łów teatralnych, głównie w Krakowie 
w XIX w. T. 2 i 3 zawierają dodatkowo 
„Sprawozdanie Komisyi konkursowej 
o rozdaniu nagród za utwory sceniczne 
w r. 1875. Rok. 5” i takież same z 1876 (Rok 
VI) oraz „Sprawozdanie Komisyi Kon-
kursu Dramatycznego Krakowskiego z r. 
1877. Rok VII”. Otarcia opr., złoc. zacho-
wane. Zbrązowienia. Drobne uszczerbki 
w górnej krawędzi grzbietu, szczególnie 
w t. 1 (brak niewielkiego fragmentu). Stan 
ogólny dobry. 300. –

155. FALKOWSKI Zygmunt (1899-1965): 
Władysław Reymont. Człowiek i twór-
czość. Poznań: Fiszer i Majewski, 1929. 
– 113, [4] s., 19 cm, opr. pł. wyd. z kolor. 
tłocz. na licu i grzbiecie. Szkice o twór-
czości polskiego laureata Literackiej Na-
grody Nobla. Niewielkie przybrudzenia 
okł. Stan ogólny dobry. 80. –
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156. GERŻABEK Ferdynand: Poezye. Tarnów: 
nakł. autora, 1896. – 81 s., 19 cm, brosz. wyd. Zbiór 
poezji ziemianina pow. limanowskiego, właścicie-
la wsi Maniowy. Przybrudzenia okł., uszkodzenia 
grzbietu i zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 40. –

157. [GLABER] Andrzej z Kobylina (1500-1572?): 
Gadki o składności członków człowieczych z Ary-
stotelesa i też inszych mędrców wybrane, 1535. 
Wyd. Józef Rostafiński. Kraków: Akademia Umie-
jętności, 1893. – [2], II, 180 s., il., 21 cm, brosz. 
wyd. Rozszerzona przeróbka apokryfu Arysto-
telesa z renesansowym spojrzeniem na kobietę 
polską autorstwa profesora Uniwersytetu Kra-
kowskiego, astrologa i medyka. Zawiera rozdziały 
poświęcone poszczególnym narządom i organom 

ludzkim, żywieniu człowieka i „poznawaniu obyczajów człowieczych wg 
sposobu jego ciała”. Egz. nadpęknięty, luźne nierozcięte składki. Czysty 
egz., idealny do opr. 50. –

158. GOETHE [Johann Wolfgang] (1749-1832): Faust. Tragedji część pierwsza; 
część druga. Przekład Emila Zegadłowicza (1888-1941). Portret Goethego 
i okładkę wykonał Franciszek Siedlecki (1867-1934). Wadowice: Fr. Foltin, 
1926-1927.– 238, portret, [7] k. tabl. w ramach paginacji; 356, [2] s., [7] k. tabl. 
w ramach paginacji, 23 cm, brosz. wyd. Wydano 1050 egz. Jedno z najcie-
kawszych tłumaczeń dzieła wielkiego poety niemieckiego o objętości nie-
mal dwukrotnie większej od oryginału z zachowaniem charakteru wypo-
wiedzi. Zawiera szkice sytuacji scenicznych projektu Zbigniewa Pronaszki 
(1895-1958). Drobne zagięcia krawędzi okł., wewnątrz czysty i nierozcięty 
egz. Stan ogólny bardzo dobry. 200. –
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159. GOŁEMBIOWSKI Władysław: Mickiewicz 
odsłoniony i Towiańszczyzna, Paryż: [b.w.], 1844. 
– [4], 73 s., 23 cm, poszyt. z epoki. Dedykacja dla 
Juliusza Stungura (1817-1890), ppłk. w powstaniu 
1863 r., od współtowarzysza Jana Nepomucena 
Janowskiego (1803-1888), redaktora „Gazety Pol-
skiej” w 1831 r. i współzałożyciela Tow. Demo-
kratycznego Polskiego na emigracji. Datowana 
Juvisy 1874 [Zakład Weteranów św. Kazimierza]. 
Pieczątka na ostatniej karcie: „Towarzystwo Stu-
dentów Polaków ‚Spójnia’ w Paryżu”. Tekst no-
szący charakter pamfletu dotyczący związków 
Adama Mickiewicza z „sektą” Andrzeja Towiań-
skiego. Dopiski z epoki na marginesach. Na k. 
tyt. zaklejone okienko, prawdopodobnie po pie-
czątce znajdującej się na odwrocie. Zbrązowienia 
i niewielkie zagięcia krawędzi kart. 90. –

160. GOMBROWICZ Witold (1904-1969): Pa-
miętnik okresu dojrzewania. Warszawa: Tow. 
Wyd. „Rój”, 1933. – 233, [2] s., 18 cm, opr. ppł. 
Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna i cen-
zury niemieckiej (obozowej). Debiut Witolda 
Gombrowicza zawierający siedem opowiadań 
(Tancerz mecenasa Kraykowskiego; Pamiętnik 
Stefana Czarnieckiego; Krótki pamiętnik Jakóba 
Czarnieckiego; Zbrodnia z premedytacją; Biesia-
da u hrabiny Kotłubaj; Dziewictwo; Na 5 minut 
przed zaśnięciem; Zdarzenia na brygu Banbury 
(Czyli aura umysłu F. Zantmana) wydanych na 
koszt autora. Nigdy nie został wznowiony w swej 

pierwotnej formie. Autor wydał w 1957 zmieniony zbiór pt. „Bakakaj”, obej-
mujący również poprawki w tekście i tytułach. Brak dwóch kart na począt-
ku (tak samo w egz. Biblioteki Narodowej). Autor w ostatniej chwili usunął 
z książki wstęp do niej. Opr. podniszczona biblioteczna. Wewnątrz, poza 
śladami czytania (na marginesach), czysty egz. 250. –

161. GRABOWSKI Tadeusz (1871-1960): Piotr Skarga na tle katolickiej literatury 
religijnej w Polsce wieku XVI: 1536-1612. Kraków: Akademia Umiejętności, 
1913. – X, 647, [1] s., 24 cm, opr. pł. współcz. z tłocz. tyt., oryg. okł. brosz. 
zachowane. Monografia poświęcona działalności Piotra Skargi, jezuity 
i kaznodziei, na tle epoki z uwzględnieniem aspektów politycznych i re-
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ligijnych. Drobne zagięcia pierwszych kart. Stan 
ogólny bardzo dobry. 120. –

162. GRAJNERT Józef (1831-1910): Przygody mło-
dego wojaka. Powieść z dziejów ojczystych. War-
szawa: Redakcya „Przyjaciela Dzieci”, 1907. – 89 
s., 16 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. na licach. Opowia-
danie historyczne dla młodzieży. Niewielkie od-
barwienia na licu. Zażółcenia. Stan ogólny bardzo 
dobry. 60. –

163. GROCHOWSKI Stanisław (ok.1542-1612): 
Wirydarz albo Kwiatki rymów duchownych 
o dziecięciu Panu Jezusie, na chwalebne naro-
dzenie Jego, uczyniony z wierszów łacińskich 
i uciesznych Jakóba Pontana Jezuity, a oddany na 
kolędę synowi K.J.M. Władysławowi…: podług 
wydania krakowskiego z 1607 r. Kraków: [b.w.], 
1859. – 63 s., 20 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowa-
ne pieczątki litewskiej biblioteki. Polskie wier-
sze o charakterze religijnym autora uważanego 
ówcześnie za trzeciego podług chronologii war-
tości po M. Reju i J. Kochanowskim, cenione ze 
względu na łatwość w odbiorze i rodzimy język. 
Układ i charakter druku identyczny z wydaniami 
K.J. Turowskiego. Zbrązowienia. Poza tym stan 
bardzo dobry. 50. –

164. GROZA Aleksander (1807-1875): Poezye. 
Wilno: J. Zawadzki, 1836. – 191, [1] s., 15 cm, brosz. 
wyd. Pierwsza edycja poezji autora rodem z Ukra-
iny, zaliczanego do tzw. późnej „szkoły ukraiń-
skiej” i tworzącego w duchu romantycznej ludo-
wości. Zawiera jego najbardziej ceniony utwór 
„Starosta kaniowski”, którego bohaterem był 
Mikołaj Potocki (1712-1782) z Buczacza, awantur-
nik, hulaka i rozpustnik. Brak oryg. okł. (tymcza-
sowe). Ostatnia k. przybrudzona (zbrązowienia). 
Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 75. –
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165. GRUBIŃSKI Wacław (1883-1973): Lenin. 
Komedia. Londyn: „Veritas”, 1949. – 102 s., 19 cm, 
brosz. wyd. Z autografem autora na odwrocie kar-
ty tyt. Egz. z wybitą pieczątką numeracją („013”). 
Emigracyjne wydanie sztuki autora (pierwodruk 
1921), laureata nagrody Polskiej Akademii Literac-
kiej za rok 1939, który aresztowany po 1939 przez 
NKWD został za swój utwór skazany na karę 
śmierci, zamienioną później na 10 la łagru. Stan 
bardzo dobry. 90. –

166. GRUSZCZYŃSKI Stanisław (1818-1904): 
O Mickiewiczu ze stanowiska narodowego; Wojna 
chocimska Wacława Potockiego. Dwie prelekcye 

miane w Kółku Towarzyskiém w roku 1858 i 1859. Poznań: J.K. Żupański, 
1860. – 61 s., 22 cm, brosz. wyd. Owalna pieczątka heraldyczna na k. tyt. 
z herbami Łodzia i Nowina pod koroną hrabiowską i podpisem: „Exlibris 
Gościeszyn” [Zygmunt (1858-1936) i Maria z hr. Mielżyńskich (1869-1925) 
hr. Kurnatowscy]. Praca poznańskiego dra filologii klasycznej Uniwersytetu 
Wrocławskiego i krytyka literackiego. Bilecik z tytułem z epoki. Zbrązo-
wienia okł. i k. tyt. Egz. czysty i nierozcięty. 60. –
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167. HAHN Wiktor (1871-1959): Rok Słowackiego. 
Księga pamiątkowa obchodów urządzonych ku 
czci poety w roku 1909. Ułożył… Lwów: Komi-
tet Obchodu Setnej Rocznicy Urodzin Juliusza 
Słowackiego, 1911. – [8], 394 s., 24 cm, brosz. 
wyd. Wyd. Komitety Obchodu… we Lwowie, 
III. Obchody stulecia rocznicy urodzin Ju-
liusza Słowackiego na ziemiach polskich pod 
trzema zaborami i na obczyźnie (kronika uro-
czystości, wydawnictwa). Zawiera spis miej-
scowości. Praca autorstwa historyka literatury, 
profesora Uniwersytetu Lwowskiego i autora 
wielu prac o J. Słowackim. Drobne zagięcia 
krawędzi okł. i zażółcenia. Wewnątrz czysty 
i nierozcięty egz. 100. –

168. HELSZTYŃSKI Stanisław (1891-1986): Kohelet 
– Qoheleth. Poznań: Rolnicza Druk. i Księg. 
Nakładowa, 1934. – 48, [9] s., il., 22 cm, brosz. 
wyd. Przekład bibilijny księgi dydaktycznej 
Starego Testamentu ze wstępem historycznym. 
Winietę tyt. rys. Jan Spychalski (1893-1946). 
Odb. 400 egz. (niniejszy nosi nr 27). Drobne 
uszczerbki na krawędziach okł. Poza tym stan 
dobry, czysty egz. 50. –

169. HERBERT Zbigniew (1924-1998): Raport z ob-
lężonego miasta i inne wiersze. Paryż: Instytut 
Literacki, 1983. – 86 s., 22 cm, brosz. wyd. Biblio-
teka „Kultury”, t. 380. Pierwodruk emigracyjny, 
napisany w Berlinie i opublikowany w Paryżu 
oraz anonimowo w Polsce (podziemny „Zapis”). 
Szósty zbiór wierszy autora, uważany za najbar-
dziej „polski” w jego dorobku i najczęściej tłu-
maczony zbiór jego poezji (na osiem języków). 
Stan bardzo dobry. 90. –

170. HULEWICZ Witold (1895-1941): Sonety instru-
mentalne. Warszawa: F. Hoesick, 1928. – 76, [4] 
s., 18 cm, brosz. wyd. Poezje będące świadec-
twem zainteresowania autora światem dźwię-
ków. Drobne zaplamienia okł. 50. –



90

171. [JAŚKIEWICZ Teofil] WROŃSKI Henryk 
[pseud.] (1883-1952): Z głową wspartą na ręku… 
Wierszy… serja trzecia. Wyd. 2. Warszawa: Ge-
bethner i Wolff, 1938. – 116, [1] s., 21 cm, brosz. 
wyd. Dedykacja autora dla Józefa Litauera „na 
pamiątkę wspólnych bojów o duchowe wyzwo-
lenie Polski z jarzma „czerwonego zaboru” z 1938 
r. Seria kilkunastu sonetów filozoficznych nawią-
zujących w stylu do twórczości Adama Asnyka. 
Autor poezji był czynnym wolnomyślicielem 
i agnostykiem oraz urzędnikiem ministerstwa 
spraw zagranicznych. Jego udział w wojnie 1920 
r. z bolszewizmem został przemilczany w bio-
gramie PSB. Józef Litauer, adwokat, był kolegą 
poety z kręgów aktywnych wolnomyślicieli. Za-
gniecenia na krawędzi i drobne przybrudzenia 
pierwszych kart na krawędziach marginesu. 
Stan ogólny dobry. 60. –

172. JAWORSKI Kazimierz Andrzej (1897-1973): 
Czerwonej i białej kochance. Chełm: [b.w.], 1924. 
– 77, [3] s., 16 cm, brosz. wyd. Pierwszy zbiór po-
etycki autora związanego z lubelskim środowi-
skiem literackim. Okł. rys. Zenon Waśniewski 
(1891-1945). Uszkodzenia grzbietu i przybrudze-
nia okł. Wewnątrz luźne składki. Stan ogólny 
dobry. 50. –

173. JAWORSKI Kazimierz Andrzej (1897-1973): 
Na granitowym maszcie. (Cykl wierszy tatrzań-
skich). Warszawa: skł. gł. w Domu Książki Pol-
skiej, 1928. – 36 s., 22 cm, brosz. wyd. Dedykacja. 
Zbiór 27 wierszy poświęconych przeważnie Ta-
trom. Drobne zbrązowienia na okł. Stan ogólny 
dobry. 60. –

174. JESIENIN Sergiusz (1895-1925): Wybór 
poezyj. (Serja pierwsza; z ros. przeł. Kazimierz 
Andrzej Jaworski (1897-1973). Warszawa: skł. 
gł. „Dom Książki Polskiej”, 1931. – 32 s., 23 cm, 
brosz. wyd. Bibljoteka Kameny, nr 1. Pierwszy 
zbiorek poetycki „Kameny” jeszcze na długo 
przed edycją pisma zawierający 20 utworów 
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rosyjskiego poety. Ukł. graf. okł. wg projektu 
Zenona Waśniewskiego (1891-1945). Przybru-
dzenia okł. na obrzeżach i niewielki ubytek przy 
lewej krawędzi grzbietu. Wewnątrz czysty egz. 
Stan dobry. 75. –

175. JEŻ Tomasz Teodor [właśc. MIŁKOWSKI 
Zygmunt] (1824-1915): Wspomnienia o J.I. Kra-
szewskim. Warszawa: Wyd. im. T.T. Jeża, 1888. 
– [2], 71 s., [1] k. tabl., 22 cm, brosz. wyd. Wspo-
mnienia pisarza i polityka niepodległościowego 
z osobistych kontaktów z J.I. Kraszewskim. Za-
wierają m.in. opis ostatnich dni pisarza i zacho-
wania władz niemieckich po jego zgonie. Z portre-
tem Kraszewskiego pg medalionu I. Szteinmana. 
Drobne przybrudzenia i uszkodzenia krawędzi 
okł. Wewnątrz czysty egz. 60. –

176. KALLENBACH Józef (1861-1929): Towianizm 
na tle historycznem. Kraków: Przegląd Powszech-
ny, 1924. – 191, [1] s., 23 cm, opr. pł., przednia oryg. 
okł. brosz. zach. Dotyczy m.in. wpływu Andrzeja 
Towiańskiego i jego filozofii na Adama Mickiewi-
cza oraz relacje Zygmunta hr. Krasińskiego wobec 
towianizmu. Karta tyt. uzupełniona. Zażółcenia. 
Stan ogólny dobry. 75. –

177. KARPIŃSKI Bolesław (1879-1939): Sulima. 
Scen trzydzieści i dwie. Kraków: D.E. Friedlein, 
1910. – 99, [1] s., [1] k. portr., 22 cm, brosz. wyd. 
Dramat o Zawiszy Czarnym. Projekt okł. z her-
bem Sulima W. Winkler (junior). Grzbiet mini-
malnie uszkodzony (podklejony). Zagięcia naroż-
ników ostatnich kart. Wewnątrz czysty egz. Stan 
ogólny dobry. 50. –

178. KARPIŃSKI Franciszek (1741-1825): Dzieła… 
T. 3. Lipsk: Breitkopf & Haertel, 1836. – 235 s., 15 cm, 
opr. brązowy płsk. z epoki, bogato tłocz. złotem 
na grzbiecie Na okł. tłocz. ślepo kwiaty. Bibliote-
ka Kieszonkowa Klasyków Polskich, t. 19 Zawiera 
zbiór wierszy różnych poety okresu klasycyzmu; 
jego cztery „Pieśni o ogrodach” wraz z listami 
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Pliniusza Młodego „O ogrodach dawnych Rzy-
mian” i P. Chambers „O ogrodach Chińczyków” 
oraz opisanie podróży do Krakowa i jego okolic. 
Zbrązowienia. Drobne otarcia krawędzi i grzbie-
tu. Przykład ładnej opr. z epoki. 180. –

179. KARPIŃSKI Franciszek (1741-1825): Dzie-
ła… T. 5. Lipsk: Breitkopf & Haertel, 1836. – 284 s., 
14,5 cm, opr. wiśniowy płsk. z epoki tłocz. złotem 
na grzbiecie. Zawiera m.in.: „Rozmowy Platona”; 
listy i pisma poety do magnaterii (Potoccy, Ra-
dziwiłłowie); „Wiara, prawa i obyczaje Indyan”. 
Zbrązowienia. Drobne otarcia krawędzi i grzbie-
tu. Przykład ładnej opr. z epoki. 180. –

180. KARPIŃSKI Światopełk (1909-1940): 
Poemat o Warszawie. [Warszawa]: J. Mortko-
wicz, 1938. – 41, [2] s., [9] k. tabl., 24 cm, brosz. 
wyd. Prywatna pieczątka własnościowa. Utwór 
opiewający piękno Warszawy w klasycyzującej 
formie nawiązującej do twórczości Stanisława 
Trembeckiego (autor sam pochodził z tej samej 
rodziny co inny poeta Oświecenia Franciszek 
Karpiński). Fotografie Tadeusza Przypkowskiego 
z krajobrazami i zabytkami Warszawy. Odb. 500 
egz. numer na pap. ręcznie czerpanym (niniejszy 
egz. nosi nr 26). Drobne zbrązowienia na okł. 
Stan ogólny bardzo dobry. 120. –

181. [KOCHANOWSKI Jan] PAMIETNIK Zjazdu Naukowego im. Jana Ko-
chanowskiego w Krakowie 8 i 9 czerwca 1930. Kraków: Polska Akademja 
Umiejętności, 1931. – IV, 505, [2] s., 24 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zach. 
Zawiera m.in. studia nad twórczością Jana Kochanowskiego, jego relacjom 
z reformacją, oraz wpływowi na późniejszych poetów na literaturę cze-
ską. Ponadto teksty poświęcone wyznaniowemu obliczu protestantyzmu 
polskiego, drukarstwu żydowskiemu w Polsce XVI w., wpływowi języka 
polskiego na ukraiński w XIV-XVI w. Wśród autorów m.in. Majer Bała-
ban, Ignacy Chrzanowski, Jan Fijałek, Wiktor Hahn, Mieczysław Hartleb, 
Stanisław Pigoń, Roman Pollak, Tadeusz Sinko i Marek Wajsblum. Przy-
brudzenia grzbietu. Stan ogólny bardzo dobry. 90. –

182. KOLBUSZEWSKI Kazimierz (1884-1943): Ruchy husyckie i wpływ ich 
na piśmiennictwo. Lwów: Gubrynowicz i Syn, 1922. – 26 s., 24 cm, brosz. 
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wyd. Osobne odb. z „Reformacji w Polsce”, R. 
1, z. 3. Wpływ myśli husyckiej na literaturę pol-
ską w XV w. Praca historyka literatury. Drobne 
zagięcia i naderwania krawędzi kart. Poza tym 
czysty i nierozcięty egz. 30. –

183. KOŁODZIEJ Władysław (Collen) (1897-
1978): Wybór poezji (szkice). Pod znakiem lilji. I. 
Ostrowiec: nakł. Druk. A. Komornickiego, 1922. 
– 47 s., err., 22 cm, opr. ppł. z epoki. Zbiór poezji 
patriotycznych dla harcerzy, autorstwa później-
szego przywódcy, organizatora i ideologa ruchu 
neopogańskiego w Polsce. Otarcia opr. Niewiel-
kie przybrudzenia pierwszych kart, względnie 
zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 50. –

184. KOMPF Adam (1866-1928): Nieśmiertelne 
świeczniki narodu polskiego: 30 opowiadań z ży-
cia polskich świętych i błogosławionych. Wyd. 
3. Warszawa: Księgarnia św. Wojciecha, 1925. – 
VIII, 280 s., [9] s. tabl., 19 cm, opr. ppł. wyd. ze 
złoc. grzbietem. Poczet świętych i błogosławio-
nych Polaków i Polek. Drobne zbrązowienia. Stan 
ogólny bardzo dobry. 100. –

185. KOŚCIAŁKOWSKA ZYNDRAM Wilhel-
mina (1844-1926): Władysław Syrokomla. Studyum 
literackie. Wilno: [b.w.], 1881. – 48 s., 21 cm, brosz. 
wyd. Podpis własnościowy z epoki. Wydawnictwa 
E. Orzeszkowej i S-ki. Krytyka i interpretacja twór-
czości Ludwika Kondratowicza h. Syrokomla (1823-
1862). Niewielkie przybrudzenia okł. i drobne ślady 
zalania. Stan ogólny dobry. 60. –

186. KOŚCIAŁKOWSKI ZYNDRAM Wa-
cław (1905-1979): Odjazdy. Warszawa: Wyd. 
Art. „Południe”, 1925. – [2], 36, [3] s., 15 cm, 
opr. ppł., przednia oryg. okł. brosz. zachowana. 
Z dedykacją czerwonym atramentem autora dla 
Wandy Grodzieńskiej (1906-1966), poetki i au-
torki literatury dziecięcej, późniejszej redak-
torki „Świerszczyka”. Zbiór 25 utworów poetyc-
kich pisarza i urzędnika MSZ oraz przyjaciela 
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Jana Lechonia. W zbiorze wiersz dedykowany 
Annie Iwaszkiewiczowej, żonie pisarza. Stan 
ogólny dobry. 50. –

187. KOZIKOWSKI Edward (1891-1980): W towa-
rzystwie wierzby. Poznań: Księgarnia św. Wojcie-
cha, 1929. – 42, [3] s., 20 cm, brosz. wyd. Pierwo-
druk poezji autora związanego z grupą „Czartak” 
i sekretarza Związku Zawodowego Literatów Pol-
skich. Winieta okł. wg pomysłu prof. Wojciecha 
Jastrzębowskiego (1884-1963). Minimalne zagię-
cia krawędzi i przybrudzenia okł. Poza tym czysty 
i nierozcięty egz. 60. –

188. KRASIŃSKI Zygmunt (1812-1859): Wyjątki z li-
stów… T. 1. Paryż: Księgarnia Polska, 1860. – [4], IV, 
280 s., 21 cm, opr. brązowy płsk. z epoki tłocz. złotem 
tyt. na grzbiecie. Zawiera fragmenty listów z lat 1829-
1858 bez nazwisk adresatów. Obejmuje 4 części z lista-
mi do: K. Gaszyńskiego, Delfiny Potockiej, różnych 
osób i do dzieci. Przedmowa i wydawca Konstanty 
Gaszyński (1809-1866). Kolejnych tomów nie wydano. 
Otarcia krawędzi opr. i zbrązowienia. Złocenia zach. 
Stan ogólny dobry. 140. –

189. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): 
Wioska. Sielanka. Rys. Kostrzewskiego. Drze-
woryty Lipskie i Drążkiewicza. Warszawa: Józef 
Unger, 1859. – 68 s., 25 cm, brosz. wyd. Pieczątki: 
„Stanisław Kotowski”; „Włodzimierz Rudnicki”. 
Pierwodruk. Sielanki wiejskie ilustrowane drze-
worytami A. (Edwarda?) Drążkiewicza, „jednego 
z pierwszych po Smokowskim drzeworytników 
polskich w XIX w.”, współpracownika „Tygodnika 
Ilustrowanego”. Il. wg rysunków Franciszka Ko-
strzewskiego. Minimalne zbrązowienia i zagięcia. 
Stan ogólny bardzo dobry. 500. –

190. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): Wi-
tolrauda. Przez… Wyd.2 przerobione i powiększone. 
Z 50 drzeworytami oryg. Wincentego Smokowskiego 
i muzyką do raud i piosenek Stanisława Moniusz-
ki. Wilno: J. Zawadzki, 1846. – frontispis (drzewo-
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ryt), VIII, 284 s.; 8, 2-8 s. (nuty w litografii), [9] k. tabl. (drzeworyty), liczne 
il. (drzeworyty), 24 cm, opr. płsk. zielony z epoki z tłocz. i złoc. grzbietem. 
Poemat wchodzący w skład trylogii „Anafielas” i stanowiący jego pieśń pierw-
szą, nawiązujący do dziejów Litwy, w którym wielkiego księcia Witolda autor 
uczynił półbogiem. „Dzieło niezwykłe […] zamieszczono w nim 50 ilustracji, 
inicjałów i winiet, narysowanych i własnoręcznie wyciętych na klocku przez 
malarza Wincentego Smokowskiego. Ilość tych ozdób była bezprecedensowa. 
Nie było też od czasów Chodowieckiego zwyczaju, by rysownik był jedno-
cześnie świadomym tłumaczem własnej myśli artystycznej, transponowanej 
z jednego medium na drugie. Ilustracje Smokowskiego, zestrojone w sposób 
bezbłędny z tokiem tekstu, są dziś przedmiotem podziwu: budzi go niezwy-
kła indywidualność artysty, nikogo nie naśladującego i z nikąd poza samym 
sobą nie czerpiącego inspiracji. Ornament, faktura, specyficzny system cięcia 
klocka, syntetyczne ujmowanie formy […], absolutny mariaż z partiami druku, 
wszystko to uderza niezwykle silnie dzisiejszego widza” (J. Wiercińska, Sztuka 
i książka, W-wa 1986, s. 118-120). Wincenty Smokowski (1797-1876) był prekur-
sorem nowoczesnego polskiego drzeworytu. Nuty (15 s. tabl.) ryt. Czupliński 
w litografii Józefa Oziembłowskiego (1805-1878) w Wilnie. Na frontispisie tyt.: 
„J.I. Kraszewski – Witolorauda. Pieśń z podań Litwy. Z 50 drzeworytami W. 
Smokowskiego i muzyką St. Moniuszki. Wydana przez Adama Zawadzkiego 
1846”. Zbrązowienia naturalne. Drobne otarcia i odbarwienia (na odwrocie) 
opr. Stan ogólny bardzo dobry. Ładny egz. 1 500. –



96

191. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): Władysław Syrokomla (Ludwik 
Kondratowicz). Warszawa: G. Gebethner i B. Wolff, 1863. – [4], 226 s., 21 cm, 
opr. brązowy płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. i superekslibrisem na grzbie-
cie: „J.O.” (Opęchowski?); podpisy własnościowe: „Antonina Opęchowska” 
(z epoki); „Odyniec Kazimierz” (późniejszy). Szkice o twórczości i życiu po-
ety romantycznego z Litwy, zwanego „lirnikiem wioskowym”. Pierwodruk. 
Zbrązowienia, szczególnie s. 181-202. Gdzieniegdzie podkreślenia. Otarcia 
opr. Złocenia zachowane. Stan dobry. 90. –

192. [KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887)]: Złote myśli z dzieł… zebr. Sta-
nisław Wegner (1857-1930); krytycznym przeglądem pism jubilata opatrzył 
Stefan Buszczyński (1821-1892); z fotodrukiem rysunku W.(alerego) Eliasza 

(1841-1905). Poznań: N. Kamieński i Sp., 1879. – [6], 
LXVII, [1], 169, [3] s., [1] k. tabl.: portr., 20 cm, opr. 
pł. zielone wyd. obustronnie tłocz. przy krawędzi 
ślepą ramką, z tłocz. złotem tytułem w centrum lu-
stra (litera „M” niebieska), otoczonym tłocz. czer-
nią i złotą ozdobną bordiurą. Złocenia również na 
grzbiecie, obcięcia kart złocone. Wyklejka z „pa-
pierem jedwabnym”. Wyd. jubileuszowe na korzyść 
jubilata. Zawiera setki złotych myśli pisarza i hi-
storyka. Portret w formie alegorycznej wg W. El-
jasza Radzikowskiego (staloryt?). Nalepka z epoki: 
„Mól Książkowy” ze Lwowa. Współczesne pieczątki 
własnościowe. Notatki (stare) w ołówku przy końcu 
dzieła. Otarcia krawędzi opr. i ramek. Blok książki 
przyklejony do grzbietu. Czyste egz. Stan dobry. 
Złocenia w pełnym blasku. 200. –

193. KRAUSHAR Aleksander (1843-1931): Zary-
sy literacko-historyczne. Warszawa: Gebethner 
i Wolff, 1911. – [6], V, [4], 10-118, [1] s., 21 cm, brosz. 
wyd. Obejmuje: I. Krytyka literacka i jej dzieje w li-
teraturze polskiej; II. Naukowość polska w trzy-
dziestoleciu 1831-1861. Drobne zbrązowienia na okł. 
oraz zagięcia na krawędziach okł. Wewnątrz czysty 
i nierozcięty egz. 50. –

194. KRÓLIKOWSKI Ludwik (1799-ok.1878): Po-
chwała rodu gęsiego wypowiedziana przed obli-
czem bożém ku przestrodze i zbudowaniu braci 
szukających zbawienia wiecznego swojéj ojczyzny. 
Paryż: [b.w.], 1862. – 48 s., 19 cm, brosz. wyd. Pod-
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pis własnościowy z epoki: „Jul. Kolankowski, [18]71”. Poemat opisujący gęsie 
stado, nie potrzebujące soborów, sejmów, pisanych praw i proroków, pełne 
samodzielności i odwagi, jako wzór dla wspólnoty ludzkiej. Utwór poetycki 
autorstwa mesjanisty i komunisty religijnego, związanego w okresie pary-
skim z Adamem Mickiewiczem. Drobne przybrudzenia okł i niewielki ślad 
po zalaniu przy marginesie. Stan ogólny dobry. 50. –

195. KUNCEWICZOWA Maria (1895-1989): Dni 
powszednie państwa Kowalskich. Powieść radio-
wa. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, 
1938. – [4], VI, [2], 355, [3] s., 19 cm, brosz. wyd. 
z oryg. obwol. Pierwodruk w edycji książkowej. 
Pierwsza polska powieść radiowa o charakterze 
obyczajowym powstała z inspiracji Jana Paran-
dowskiego (1895-1978), z ówczesnego kierownictwa 
Polskiego Radia, z przedmową Emilii Grochol-
skiej (1889-1943). Zawiera obrazki z życia codzien-
nego warszawskiej rodziny. Obwoluta ze śladami 
używalności, podklejona na grzbiecie. Wewnątrz 
czysty egz. 60. –

196. KWIATY i poezje. Warszawa: Maksymilian Fajans, 1858. – [36] s. tabl. 
chromolitografowanych złotem, 25 cm, opr. pł. z epoki z tyt. tłocz. złotem na 
licu. Dedykacja z 1895 r. Pierwsza edycja jednej z najpiękniejszych ilustro-
wanych książek polskich XIX w. w chromolitografii Maksymiliana Fajansa 
(1827-1890) wg rysunków własnych. Antologia utworów poetyckich z kolo-
rowymi wizerunkami kwiatów w chromolitografii. Zawiera m.in. utwory 
Jadwigi Łuszczewskiej, Antoniego E. Odyńca, Wincentego Pola, Seweryny 
Pruszakowej, Władysława Syrokomli, Włodzimierza Wolskiego i Bogda-
na [sic!] Zaleskiego. Wyklejki z jedwabnej mory. Otarcia i przybrudzenia 
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krawędzi grzbietu. Egz. wewnątrz reperowa-
ny (uzupełniono strony celem wzmocnienia 
bloku). Niewielkie zbrązowienia. Stan ogólny 
dobry. 500. –

197. LASOCKI Bronisław (1828-1912): Pokutnicy. 
Poemat. Poznań: Komis J.K. Żupański, 1854. – 
VIII, 87, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. Exlibris Go-
ścieszyn z herbami Łodzia i Nowina [Zygmunt 
(1858-1936) i Maria z hr. Mielżyńskich (1869-
1925) hr. Kurnatowscy]. Podpis własnościowy 
M.(arii) Koczorowskiej (1830-1886), późniejszej 
Karolowej Zabłockiej. Utwór wierszowany po-
ety wielkopolskiego. Zbrązowienia oraz zagię-
cia i drobne uszkodzenia okł. 60. –

198. LAWIŃSKI [właśc. LATAJNER] Ludwik 
(1887-1971): Kupiłem. Wspomnienia zza kulis. 
Londyn: N. MacNeill & Co. Press, 1958. – 127, 
[1] s., 19 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora 
z 1958 r. Barwne wspomnienia aktora, reżyse-
ra i komika, głównie z okresu międzywojen-
nego we Lwowie i Warszawie. Świat teatrów 
rewiowych i sylwetki wielu polskich aktorów. 
Ślad po kleju na ostatniej karcie. Poza tym stan 
bardzo dobry. 60. –

199. LECHICKI Czesław (1906-2001): Boy-Żeleński 
we wklęsłem zwierciadle. Lwów: nakł. autora, 
1933. – 92 s., 21 cm, brosz. wyd. Analiza po-
glądów Tadeusza Boya-Żeleńskiego na podsta-
wie jego własnej twórczości autorstwa praso-
znawcy i religioznawcy. Drobne uszkodzenia 
grzbietu i zagięcia okł. Wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 50. –

200. LEJOWA Emilia (1839-1906): Kilka próbek 
poetyckich. Warszawa: J. Unger, 1861. – 104 
s., ozdobne inicjały, 20 cm, opr. ppł. ozdob-
na z epoki. Zbiór utworów poetyckich autorki 
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pochodzącej z ziemiańskiej rodziny Mikuszy-
ców, popularnej głównie ze względu na utwo-
ry dla dzieci i młodzieży. Zbrązowienia. Stan 
dobry. 60. –

201. LEWICKI Józef (1862-1942): Z tajemnic fi-
lareckich. Kraków: G. Gebethner i Sp., 1917. 
– [4], 48 s., 23 cm, opr. ppł. Pieczątka: „To-
warzystwo wzajemnej pomocy pracowników 
handlowych i przemysłowych m. Warsz. / Od-
dział w Radomiu”. Serya I. Biblioteka Filomac-
ka, t. 1. Zarys dziejów Towarzystwa Filomatów 
z uwzględnieniem roli Adama Mickiewicza 
oraz geneza wiersza narodowego wieszcza 
„Już się z pogodnych niebios” z jego odmiana-
mi. Niewielkie przybrudzenia okł. Wewnątrz 
czysty egz. 60. –

202. LEWIN Leopold (1910-1995): Sen zimowy. War-
szawa: F. Hoesick, 1934. – 23, [2] s., 21 cm, brosz. 
wyd. Z dedykacją autora dla Miry Zandel (1914-
2007) z 1936 r., późniejszej pisarki i tłumaczki. 
Exlibris Jerzego i Miry (z Zandlów) Micha-
łowskich. Trzeci tomik poetycki autora dedy-
kowany Michałowi Jastrunowi, obejmujący 14 
wierszy, w tym kilka o motywach tatrzańskich. 
Okł reperowana na grzbiecie, drobne zagięcia 
krawędzi. Stan ogólny dobry. 60. –

203. [LICHTENSTEIN] LEN [pseud.] Rafał (1909-
1943): Śmierć z XX-ego okręgu. Warszawa: skł. 
gł. „Dom Książki Polskiej”, 1935. – 39, [1] s., 
21 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla Jana 
Nepomucena Millera (1890-1977), pisarza z 1935 
r. Pieczątka: „Exlibris Jana N. Millera”. Zbiór 
4 opowiadań autora pochodzącego z Łodzi, 
związanego z lewicową grupa literacką „Mete-
or” i „Prądami”. Drobne uszkodzenia krawędzi 
i zażółcenia. Stan ogólny dobry. 50. –

204. LIEBERT Jerzy (1904-1931): Kołysanka jodło-
wa. Warszawa: J. Mortkowicz, 1932. – [4], 64 s., 
[1] k. portr., 19 cm, brosz. wyd. Pod znakiem 
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Poetów. Serja Nowa. Trzeci i ostatni tomik poezji 
przedwcześnie zmarłego autora. Wydanie pośmiert-
ne z portretem poety i przedmową Kazimierza Wie-
rzyńskiego. Obejmuje 28 wierszy własnych z kilkoma 
przekładami o tematyce religijno-filozoficznej. Stan 
bardzo dobry. 50. –

205. LIGOCKI Edward (1887-1966): Tryumfatorzy. 
Poezye. Kraków: Krakowska Sp. Wyd., 1920. – 94 s., 
18 cm, brosz. wyd. Zbiór 42 wierszy patriotycznych 
w 5 cyklach (m.in. „Virtuti Militari”). Dedykowany 
Władysławowi Sikorskiemu i Stanisławowi Rostwo-
rowskiemu. Wśród poezji m.in. utwór poświęcony ks. 
Józefowi Poniatowskiemu. Projekt okł. Antoni Procaj-
łowicz (1876-1949). Drobne zbrązowienia i lekkie zagię-
cie krawędzi okł. Część składek luźna (wydawniczo). 
Stan ogólny dobry. 50. –

206. LUTOSŁAWSKI W.(incenty) (1863-1954): 
O pierwszych trzech teatrologiach dzieł Platona. Kra-
ków: Akademia Umiejętności, 1896. – [2], 165 s., 26 cm, 
brosz. wyd. Chronologia, krytyka i interpretacja trzech 
pierwszych teatrologii (Eutyfron – Obrona Sokratesa – 
Kriton – Fedon; Kratylos – Teajtet – Sofista – Polityk; 
Parmenides – Fileb – Uczta – Fajdros) Platona (427-347 
p.n.e.). Wybitne dzieło profesora filozofii i poligloty, 
w którym dokonał uporządkowania chronologicznego 
„Dialogów” Platona dzięki wynalezieniu metody po-
równywania stylów pisma zwanej stylometrią. Os. odb. 
z t. XXVI Rozpraw Wydziału filologicznego Akademii 
Umiejętności w Krakowie. Drobne przybrudzenia okł. 
Wewnątrz czysty i nierozcięty egz. 90. –

207. ŁAPCZYŃSKI Kazimierz (1823-1892): Flora Li-
twy w Panu Tadeuszu. Kraków: G. Gebethner i Spółka, 
1894. – 85, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. przednia okł. brosz. 
zach. Obraz flory litewskiej poprzez 87 roślin występują-
cych w „Panu Tadeuszu”. Studium literacko-przyrodni-
cze ukazujące piękno litewskiej przyrody w połączeniu 
z mistrzowską poezją narodowego wieszcza. Drobne 
przybrudzenia i uszkodzenia krawędzi okł. Wewnątrz 
czysty i nierozcięty egz. 60. –



101

208. ŁAZAREWICZ Bonifacy (1833-1904): Słownik 
do Homera Odyssei. Poznań: Jan Konstanty Żupań-
ski, 1865. – [2], 252 s., 23,5 cm, opr. brązowy płsk. 
z epoki z tłocz. złotem tyt. Słownik grecko-polski do 
Odyseji Homera (VIII-VII w. p.n.e.) autorstwa jed-
nego z aktywniejszych polskich filologów i działaczy 
oświatowych na terenie Wielkopolski i Pomorza w 2 
poł. XIX w. Niewielkie otarcia krawędzi opr. i zbrą-
zowienia. Stan ogólny dobry. 180. –

209. [MAJAKOWSKI Włodzimierz (1893-1930]: 
150.000.000. Moskwa: Gosudarstwiennoje Izda-
tielstwo, 1921. – 70 s., 18 cm, brosz. wyd. Słynny 
poemat barda rewolucji rosyjskiej powstały w okre-
sie 1919-1920. Pierwodruk książkowy opublikowa-
ny bez nazwiska autora. W przeciwieństwie do 
poprzednich edycji wierszy, w których tekst był 
drukowany „kolumną”, poeta wprowadził system 
schodkowego rozbijania linii na który przeszedł 
w 1923 r. Wydano w nakładzie 5000 egz., co spo-
tkało się z krytyką wodza rosyjskiej rewolucji W.I. 
Lenina – „Czyż nie wstyd głosować za publikacją 
150.000.000 Majakowskiego w 5000 egz.? Absurd, 
głupota, wierutna głupota i  pretensjonalność. 
Moim zdaniem, trzeba drukować z takich rzeczy 
jedną na 10 i nie więcej niż 1500 egzemplarzy dla 
bibliotek i dziwaków. A Łunaczarskiego ‚rąbać’ za 
futuryzm!”. Według opinii redaktora „Gosizdatu” 
Lenin miał powiedzieć: „A wiecie, to bardzo cie-
kawa literatura. To szczególny rodzaj komunizmu. 
Komunizm chuligański.” Grzbiet i narożnik dolny 
lica uzupełnione. Drobne uszkodzenia krawędzi 
dolnej okł. (podklejone). Wewnątrz czysty egz. 
Stan dobry. 1 200. –

210. [MAJAKOWSKI Włodzimierz (1893-1930)] MA-
JAKOVSKIJ Vl.: 150,000,000. Revoluční epos; přeložil 
Bohumil Mathesius (1888-1952); kreslil Václav Mašek 
(1893-1973). Praha: Nakladatel V. Petr, [1925]. – 113, [1] s., 
22 cm, brosz. wyd. Pierwszy czeski przekład rewolu-
cyjnego poematu Włodzimierza Majakowskiego „Sto 
pięćdziesiąt milionów” W tekście siedem całostroni-
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cowych reprodukcji litografii grafika i karykaturzysty 
Václava Maška, przedstawiciela czeskiej awangardy. 
Luźne składki wydawnicze. Okł. poluzowana. Mini-
malne uszkodzenia okł. tuż przy krawędzi, egz. we-
wnątrz czysty, w stanie bardzo dobrym. 500. –

211. MANN Maurycy (1880-1932): Wincenty Pol. 
Studjum biograficzno-krytyczne. T. 1-2. Z 2 portr. 
Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1904-1906. – [8], 
402, [1] s., [1] k. portr. (heliograwiura kolor.); [4], 
464 s., [1] k. portr. (heliograwiura), 22 cm, opr. pł., 
oryg. okł. brosz. zach. Monografia poświęcona 
Wincentowi Polowi (1807-1872), poecie i geogra-
fowi, której drugi tom stanowi doktorat autora. 
Przykurzenia grzbietów i drobne przybrudzenia 
okł. Poza tym czysty egz. Stan dobry. 150. –

212. MECHERZYŃSKI Karol (1800-1881): Przegląd litera-
tury ludów wschodnich, poezyi greckiej, średniowiecz-
nej, polskiej XVI i XIX wieku. Kraków: L. Łukaszewicz, 
1851. – [4], 291, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Podpis własno-
ściowy J.(adwigi) Koczorowskiej (1832-?) z Gościeszyna, 
późniejszej Eugeniuszowej Skarzyńskiej. Owalna pie-
czątka heraldyczna na k. tyt. z herbami Łodzia i Nowina 
pod koroną hrabiowską i podpisem: „Exlibris Goście-
szyn” [Zygmunt (1858-1936) i Maria z hr. Mielżyńskich 
(1869-1925) hr. Kurnatowscy]. Dzieło profesora histo-
rii literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Obejmuje m.in.: literaturę ludów wschodnich; poezję 
grecka; poezję polską XVI w. Winieta w drzeworycie. 
Zbrązowienia. Górny margines k. tyt. odcięty. We-
wnątrz czysty i nierozcięty egz. 75. –
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213. MERZBACH Henryk (1836-1903): Z wiosny i z jesieni. [cz.1 i 
2]. Wyd. 2. Lipsk: E.Ł. Kasprowicz, 1883. – [6], 235, [1], nuty; 
173, [3] s., 13 cm, współopr. półskórek z epoki, tyt. tłocz. złotem 
na szyldzie, grzbiet pięciopolowy. Podpisy własnościowe (m.in. 
Tadeusza Lessera). Poezje zawierające m.in. utwory dedyko-
wane sławnym współczesnym Polakom. Autor był synem zna-
nego księgarza z rodziny żydowskiej, uczestnikiem powstania 
styczniowego 1863 r. i emigrantem popowstaniowym w Belgii. 
Pierwsza część poezji na lepszym papierze druk. u Brockhausa 
w Lipsku, druga na gorszym wydrukowana bez karty tyt. (?) 
w Poznaniu u Ludwika Merzbacha. Stylowa wyklejka. Drobne 
otarcia przy górnej krawędzi opr. Ostatnia karta uszkodzona 
przy wewnętrznej krawędzi. Stan ogólny dobry. 160. –

214. MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Epilog 
Pana Tadeusza. Z autografu wyd. Stanisław Pi-
goń (1885-1968). Kraków: [b.w.], 1925. – 24, [1] 
s., 20 cm, brosz. wyd. Uzup. odb. z V zeszytu 
„Silva rerum”. Nakład 250 egz. Analiza epilogu 
„Pana Tadeusza” nie wydanego za życia poety 
i dołączonego do edycji w 1860 r. z oryginal-
nego autografu, pełnego poprawek i skreśleń. 
Opracowanie skrupulatnego badacza twórczości 
poety. Stan bardzo dobry. 90. –

215. [MICKIEWICZ Adam] PEDAGOGIKA 
mickiewiczowska. Książka pamiątkowa wydana 
przez Towarzystwo Pedagogiczne ku uczczeniu 
uroczystego złożenia zwłok Adama Mickiewicza 
na Wawelu. Lwów: Tow. Pedagogiczne, 1890. – [4], 
86, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in. Urywki 
pedagogiczne skreślone na tle utworów Mickiewi-
cza przez Bolesława Adama Baranowskiego (1844-
1916) oraz przemówienia z dn. 4 VII 1890 przy skła-
daniu zwłok poety do wawelskiej krypty (Ernest 
Renan, Władysław ks. Czartoryski, Władysława 
hr. Koziebrodzki, Adam Asnyk i Stanisław hr. Tar-
nowski). Miejscami przybrudzenia na marginesach 
oraz drobne uszkodzenia na krawędziach okł. i za-
plamienia. Stan ogólny dobry. 60. –
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216. MOTYLEK. Warszawa: S. Wolski, [1906]. 
– 8 s., il., 30 cm, brosz. wyd. Pieczątka: 
„Ze zbiorów Kazimierza Reychmana” 
(1882-1936), bibliofila i dyplomaty. Jed-
nodniówka, względnie efemeryda saty-
ryczna wydana jednorazowo w miejsce 
zawieszonej w okresie rewolucji „Mu-
chy”. Pełna aluzji do sytuacji politycznej 
w Królestwie Polskim w okresie rewolu-
cyjnym. Druk częściowo dwuszpaltowy. 
Stan dobry. 150. –

217. NAJPIĘKNIEJSZE kolędy polskie. W ła-
twym układzie na fortepian z podłożonym tek-
stem do śpiewu: op. 56; oprac. Otton Mieczysław 
Żukowski (1871-1931). Kraków: T. Gieszczykie-
wicz, 1946. – 31, [1] s., nuty, 33,5 cm, opr. karton 
wyd. Zbiór 42 polskich kolęd z układem melo-
dycznym. Projekt kolor. okł. Stanisława Raczyń-
skiego (1903-1982). Stan bardzo dobry. 60. –

218. NAŁKOWSKA Zofia (1884-1954): Rena-
ta Słuczańska. Sztuka w trzech aktach. War-
szawa: Gebethner i Wolff, 1935. – 173 s., 20 cm, 
brosz. wyd. Pierwodruk sztuki o charakterze 
melodramatu wystawianej do dziś pod tytułem 
„Niedobra miłość”. Projekt okł. Tadeusz Pio-
trowski (1906-1939). Drobne zagięcia krawędzi 
okł. i nadkruszenia. Wewnątrz czysty egz. Stan 
dobry. 50. –
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219. NIEMOJEWSKI Andrzej (1864-1921): Le-
gendy. Napisał… Ozdobił Stanisław Dębicki 
(1866-1924). Lwów: H. Altenberg, 1902. – [4], 
240, [3] s., il. całostronicowe w ramach pagina-
cji, 24 cm, opr. pł. wyd. biało-czarno-srebrna 
z tłocz. Książka powstała pod wpływem dzieła 
Ernesta Renana (1823-1892). Przedstawia Chry-
stusa jako człowieka pocieszyciela, obrońcę 
strapionych, uzdrowiciela chorych i pokrzyw-
dzonych. Pierwodruk, którego dwa rozdziały 
(„Wysłaniec” i „Gamaliel”) zostały wraz z sa-
mym tytułem skonfiskowane na polecenie sądu 
apelacyjnego, wskutek kampanii protestatycyj-
nej zainicjowanej przez krakowską kurię bisku-
pią. Liczne ilustracje, ozdobniki i winiety w sty-
lu secesji. Oprawa wydawnicza nawiązująca do 
tałesu. Drobne zaplamienia i otarcia. Stan ogól-
ny bardzo dobry. 200. –

220. NIKOROWICZ Ignacy (1866-1951): 
Srebrny wóz. Poznań: Księgarnia św. Wojcie-
cha, [1926]. – 93, [7] s., 14 cm, brosz. wyd. Zbiór 
wierszy powieściopisarza, dramaturga i dzien-
nikarza, wyróżnionego w 1930 r. nagrodą lite-
racką miasta Lwowa za propagowanie kultury 
polskiej za granicą. Winieta okł. projektu Zofii 
Stanisławskiej (1896-1960). Drobne przybru-
dzenia i zagięcia okł. Wewnątrz czysty egz. 
Stan dobry. 60. –

221. NORWID Cyprian Kamil (1821-1883): Czarne i białe kwiaty. Zebrał i posło-
wiem opatrzył Roman Zrębowicz (1884-1963). Wyd. nowe popr. i pomnożo-
ne. Kraków: J. Mortkowicz, 1922. – [4], 316, [3] s., [1] k. tabl. 20 cm, opr. pł. 
wyd. z tłocz. tyt. na licu i grzbiecie. Zbiór esejów wydanych na biblijnym 
papierze. Zawiera poglądy autora na tematy cywilizacji, estetyki, literatury, 
romantyzmu i sztuki oraz polemikę z krytyką, która zarzucała mu zbyt pro-
sty opis spotkań i rozmów z Fryderykiem Chopinem, Juliuszem Słowackim 
i Adamem Mickiewiczem. Przykurzenia opr., minimalne otarcia grzbietu. 
Pierwotne złoc. na licu wyblakłe. Poza tym czysty egz. Stan dobry. 120. –

222. NORWID Cyprian Kamil (1821-1883): O Juliuszu Słowackim. W sześciu 
publicznych posiedzeniach (Z dodatkiem rozbioru Balladyny). Wyd. wtóre, 
niezmienione. Kraków: G. Gebethner i Sp., 1909. – [4], 111 s., 20 cm, brosz. 
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wyd. Prelekcje wygłoszone w Paryżu kwietniu 
i maju 1860 r., za które poeta otrzymał od słu-
chaczy pierwsze wyd. „Anhellego” J. Słowackie-
go z 1838 r. Okł. wyd. z elementami secesyjnego 
zdobnictwa na licu wg proj. Franciszka Siedlec-
kiego (1867-1934). Niewielkie uszkodzenia grzbie-
tu (podklejenia) i lica. Wewnątrz czysty egz. Stan 
ogólny dobry. 80. –

223. [NORWID Cyprian Kamil] RUCH Literacki. 
R. VIII: 1933, nr 3 (marzec). Red. Br.(onisław) Gubry-
nowicz. Zeszyt poświęcony Norwidowi. Warszawa: 
Gebethner i Wolff, 1933. – 33-64 s., 23 cm, opr. ppł. 
z epoki. Zawiera: Cywiński Stanisław, Stanowisko 
Norwida w literaturze; Fei Alfred, Norwid i Sło-
wacki. „Krakus” współzawodnikiem „Balladyny”; 
Jerschina Stanisław, Uwagi nad „purytanizmem” 
Norwida; zapomniane Norwidiana z 1866 r.; re-
cenzje i bibliografia pism Norwida. Drobne otarcia 
i zażółcenia. Stan ogólny dobry. 60. –

224. OBERTYŃSKA Beata (1898-1980): Głóg 
przydrożny. Medyka: Biblioteka Medycka, 1932. 
– 85, [3] s., 18 cm, brosz. wyd. Biblioteka Medyc-
ka opus 9. Pierwodruk poezji. Okł. projektowała 
Maria Józefowiczówna. Niewielkie uszkodzenia 
i przybrudzenia (na odwrocie) okł. Stan ogólny 
dobry. 75. –

225. OBERTYŃSKA Beata (1898-1980): Pszczoły 
w słoneczniku. Medyka: Biblioteka Medycka, 1927. 
– 77, [3] s., 20 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Z księ-
gozbioru Haliny Kühnówny”. Biblioteka Medyc-
ka opus 3. Zbiór refleksyjnych 56 wierszy bliskich 
poezji skamandryckiej. Zagniecenia i niewielkie 
zbrązowienia krawędzi okł. Na s. 25 osobista de-
dykacja. Stan ogólny dobry. 75. –

226. OKO Jan (1875-1946): Maciej Kazimierz Sar-
biewski. Poeta uwieńczony. Odczyt wygłoszony 
w Powszechnych Wykładach Uniwersyteckich 
w Wilnie 1922 r. Wilno: W. i K. Mikulscy, 1923. – 
36 s., [1] k. tabl., 22 cm, brosz. wyd. Szkic poświę-
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cony „polskiemu Horacjuszowi” z okresu baroku 
autorstwa profesora filologii klasycznej Uniwersy-
tetu Wileńskiego. Drobne uszkodzenia okł. Stan 
dobry. 35. –

227. ORZESZKOWA Eliza (1841-1910): Bene nati. Po-
wieść wiejska. Z przedmową Piotra Chmielow-
skiego, rys. Piotra Stachiewicza i portretem autor-
ki. Kraków – Petersburg: G. Gebethner i Sp. – Br. 
Rymowicz, 1891. – [4], LXV, 206 s., [1] k. tabl., il. 
(drzeworyty sztorcowe), 25 cm, opr. płsk. z epoki 
z tyt. tłocz. złotem na grzbiecie. Superekslibris: „T.J.” na grzbiecie. Ekslibris 
Juliana Krzyżanowskiego (1892-1976), prof. historii literatury i jego dedyka-
cja z 1964 r. Pierwodruk powieści rozgrywającej się w środowisku szlachty 
zaściankowej. Otarcia krawędzie opr. i drobne naddarcia krawędzi dwóch 
pierwszych kart. Stan ogólny dobry. 180. –

228. [PAWLIKOWSKA Aniela (1901-1980), PAWLIKOWSKI Michał (1887-1970)]: 
Jagnieszka, albo o pannie na niedźwiedziu, jako jechała w Krakowie mieście 
historia osobliwa.. przez A. i M. Mediceusow, a to jest pseudonymow malowana 
i pisana. [Medyka]: Biblioteka Medycka, 1925. – [46] s., [7] k. tabl. (kolorowe, 
w tym okł.), 30 cm, opr. karton wyd. Opowiadanie napisane archaizowanym 
językiem polskim, ozdobione kolorowymi ilustracjami autorstwa Anieli Pawli-
kowskiej. Bibliofilska edycja otwierająca wydawnictwa „Biblioteki Medyckiej”. 
Odbito 100 egz. na pap. czerpanym numerowanych 1-100, oraz 500 egz. na pap. 
zwykłym numerowanych 101-600. Oferowany egz. ma nr 410. Niewielkie za-
gniecenia krawędzi okł., grzbiet reperowany, zewnętrzna krawędź tylnej okł. 
z niewielkim zaciekiem. Blok czysty, stan dobry. 250. –
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229. PAWLIKOWSKA-JASNO-
RZEWSKA Maria (1891-1945): Su-
rowy jedwab. Warszawa: F. Hoesick, 
1932. – 48, [2] s., 17 cm, opr. ppł. Exli-
bris Stefana Kotarskiego (1879-1960), 
kolekcjonera i bibliofila. Pieczątki, 
m.in.: „Oprawiono w Polskiej Intro-
ligatorni YMCA w Münchenbuch-
see” [Szwajcaria]; nalepki, m.in.: 
„Polska YMCA / Polski Czerwony 

Krzyż w Krakowie / Biblioteka Jeńca Polskiego 1939”. Pierwodruk. 
Zbiór 34 wierszy. Otarcia opr. i miejscami zażółcenia. Stan ogólny do-
bry. Wyjątkowy egz. polskiego żołnierza internowanego w czasie wojny 
w Szwajcarii, który odbył długą wędrówkę z Krakowa dla pocieszenia 
wygnańczego serca. 75. –

230. PEIPER Tadeusz (1891-1969): Nowe usta. Odczyt o poezji; rys. ozdobił Fer-
nand Léger. Lwów: Towarzystwo Wydawnicze „Ateneum”, 1925. – 67, [4] 
s., il., 21 cm, brosz. wyd. Odczyty programowe (Tworzenie romantyczne; 
Poezja jako budowa; Nowe tworzenie) wygłoszone w Krakowie, Warszawie 
i Lwowie w okresie styczeń – marzec 1925 r., stanowiące „kronikę urzecze-
nia nowoczesnością” jednego z czołowych awangardzistów polskich okresu 
międzywojennego. Zawierają trzy kompozycje francuskiego artysty epoki 
kubizmu Josepha Fernanda Légera (1881-1955). Luźne składki wydawnicze. 
Okł. nieco przybrudzona z niewielkimi zagięciami na krawędziach, pod-
klejeniem i podpisem kredką. Wewnątrz drobne zagięcia kilku kart. Poza 
tym czysty egz., stan dobry. 900. –
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231. PIECHAL Marian (1905-1989): Elegje całopalne. 
Warszawa: Instytut Literacki, 1931. – 55, [6], 21 
cm, brosz. wyd. Zbiór 13 poematów poety zwią-
zanego w okresie międzywojennym z grupą li-
teracką „Meteor”, a następnie „Kwadryga”. Egz. 
nierozcięty. Stan bardzo dobry. 50. –

232. PIECHOCKI Jan (1899-1978): Norwidowa kon-
cepcja sztuki – pracy. Poznań: Z zasiłku Mi-
nisterstwa W.R. i O.P., 1929. – 105, [2] s., 25 
cm, brosz. wyd. Prace polonistyczne studen-
tów Uniwersytetu Poznańskiego. Nr 1. Este-
tyka i sztuka w twórczości Cypriana Kamila 
Norwida. Drobne uszkodzenia grzbietu (podklejenie) i zażółcenia okł. 
Poza tym stan bardzo dobry. 50. –

233. PIERWIOSNEK. Noworocznik na rok 1840. Złożony z pism samych dam. 
Zebrany przez Paulinę K.. [Krakowową]. Warszawa: 1840. – frontispis (li-
tografia), 344 s., tabl. [1] (litografia), 15 cm, opr. pł. z epoki z tyt. tłocz. 
złotem na grzbiecie, obcięcia kart suto złocone. „Z Księgozbioru Karola 
Moycho” (1814-1906), rzeczywistego radcy stanu i właściciela kamienicy 
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warszawskiej przy ul. Marszałkowskiej 1. Pierwsze w Polsce pismo wyłącz-
nie kobiece wydawane w Warszawie w latach 1838-1843 przez Paulinę z Ra-
dziejewskich Krakowową (1813-1882). Stanowiło almanach o charakterze 
literacko-społecznym. Prezentowało postromantyczne utwory literackie. 
Wśród 53 autorek, jakie przewinęły się przez pismo były m.in.: Anna Na-
kwaska, Paulina Wilkońska, Eleonora Ziemięcka i Narcyza Żmichowska 
(debiut). Pismo przyczyniło się do ożywienia ruchu umysłowego wśród 
kobiet i miało wpływ na powstanie grupy „Entuzjastek” (pierwsza polska 
grupa feministyczna). Dwie litografie ze scenami kobiecymi Franciszka 
Schustera. Drobne zbrązowienia. Poza tym stan bardzo dobry. Dołączono 
oryginalne etui kartonowe z epoki. 750. –

234. PIGOŃ Stanisław (1885-1968): O bronzach, bronzownikach i bronzoburcy. 
Uwagi na czasie. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1930. – 39 s., 22 cm, brosz. 
wyd. Uzup. odb. z „Myśli Narodowej”, nr 14-17 z r. 1930. Dotyczy przedmo-
wy T. Boya-Żeleńskiego do wydania dzieł zbiorowych A. Mickiewicza pod 
red. M. Kridla oraz książki Boya „Bronzownicy” (m.in. o niszczeniu listów 
Mickiewicza przez jego syna i innych kompromitujących ojca materiałów 
dotyczących związku poety z Ksawerą Deybel). Naturalne zażółcenia okł. 
Stan ogólny bardzo dobry. 50. –

235. PILARS DE PILAR Władysław (1874-1952): Tragedja; il. Zygmunta Grabow-
skiego (1897-1939). Warszawa: nakł. autora, [1927]. – 259, [1] s., [1] k. portr., 
il. (całostronicowe w ramach paginacji), 29 cm, opr. pł. wyd. z tyt. tłocz. 
złotem na grzbiecie i licu. Poemat poświęcony cesarzowi Napoleonowi I, 
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napisany heksametrem. Wydany równolegle 
w językach ang., franc. i niem. W utworze 
występują m.in.: cesarz rosyjski i austriac-
ki oraz król pruski i marszałkowie napole-
ońscy oraz ks. Józef Poniatowski (na ilustr. 
widnieje, jako zdobywający linię rzeki Bere-
zyny). Autor był poetą, historykiem literatury 
i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. 
Rodzina jego pochodziła z Hiszpanii, a sam 
został uznany w tytule baronowskim przez 
cara Mikołaja I. Dołączono dwie drukowa-
ne noty o utworze, w tym jedna zawierająca 
opinię sekretarza generalnego Towarzystwa 
Polsko-Francuskiego. Zachowana przednia 
okł. brosz. z orłem napoleońskim. Wyklejki 
na papierze jedwabistym. Egz. w oryg. pudeł-
ku tekturowym. Ekskluzywne wydanie. Stan 
bardzo dobry. 150. –

236. PIWOWAR Lech (1909-1940): Raj w nudnym 
zajeździe. Poznań: Dwutygodnik Literacki, 
1932. – 42, [3] s., 19 cm, brosz. wyd. Bibljoteka 
„Dwutygodnika Literackiego”, t. 4. Pierwo-
druk. Zbiór utworów poety związanego z le-
wicową awangardą krakowską, zamordowa-
nego przez NKWD w Charkowie. Nakład 300 egz. Układ graf. Zygmunta 
Kinastowskiego (1904-1966). Stan bardzo dobry. 100. –

237. POLIHYMNIA czyli piękność poezyi autorów tegoczesnych dla miłośni-
ków literatury polskiey. Wyd. przez Jana Juliana Szczepańskiego (1796-1869). 
T. 1-6. Lwów: wyciśnięto u Piotra Pillera, 1827-1828. – 158, [2]; 171, [3]; 151, [1]; 
179; 165, [3]; 167, [1], 20 cm, opr. ppł. z epoki, w 3 wol. Komplet wydawniczy 
pisma zawierający obszerną antologię utworów poetyckich, oryginalnych, 
tłumaczonych lub naśladowanych. Obejmuje panoramę ówczesnej polskiej 
poezji, w której obok utworów przedstawicieli klasyków późnego Oświecenia 
(m.in. Kajetan Koźmian, Józef Lipiński, Ludwik Osiński), znaleźli się przed-
stawiciele Romantyzmu z Adamem Mickiewiczem, któremu poświęcony 
został cały tom 4 oraz Aleksander Fredro, Antoni Edward Odyniec, Stefan 
Witwicki i Józef Bohdan Zaleski. Ponadto zamieszczono poetów tzw. okresu 
przejściowego, reprezentujących nurt sentymentalizmu z Franciszkiem Kar-
pińskim i Kazimierzem Brodzińskim (jego twórczość wraz z Odyńcem wy-
pełnia cały t. 3) oraz Antoniego Góreckiego i Juliana Ursyna Niemcewicza. 
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„Polihymnia” stanowi niezwykle ważną antologie polskiej poezji, która ode-
grała istotną rolę w promocji romantyzmu w Polsce. Cały jej czwarty tom 
został poświęcony poezji Adama Mickiewicza. Przedstawiono w nim więk-
szą część jego dotychczasowego dorobku z „Dziadami” (cz. II i IV), wybo-
rem ballad, sonetów i różnych wierszy. Wśród nich znalazł się pierwodruk 
manifestu polskiego romantyzmu – „Ody do młodości”, nigdzie dotąd nie 
publikowanej z uwagi na cenzurę rosyjską. Antologia przyczyniła się również 
do ukształtowania kulturalnego prowincjonalnej Galicji, pozostającej daleko 
pod tym względem od Warszawy i Wilna. Rozpowszechnienie poezji Mic-
kiewicza spotkało się zdaniem Aleksandra Semkowicza z szerokim oddźwię-
kiem wśród tamtejszej młodzieży: „Cóż dopiero za radość była, gdy [młodzież 
Wszechnicy Jagiellońskiej] dostała do rąk „Polihymnię” lwowską, a w niej 
ów „rabunkowy” tom czwarty”. „Odę do młodości” odpisywano i uczono 
się jej na pamięć”. Pojęcie „rabunkowy” lub „korsarski” o tomie czwartym 
z utworami Mickiewicza pojawia się niekiedy w literaturze przedmiotu i ma 
związek z faktem, że nikt w istocie nie pytał młodego Mickiewicza o zgodę na 
przedruk jego utworów. Na końcu tomu 6, wydawca Jan Julian Szczepański, 
nauczyciel i autor podręczników oraz członek Towarzystwa Ćwiczącej się 
Młodzieży w Literaturze Ojczystej zamieścił „Listę prenumeratorów” pisma 
oraz katalog dzieł poetyckich w lwowskiej księgarni F. Pillera. Otarcia opr. 
Wewnątrz czysty egz. Bardzo rzadkie w komplecie. 12 000. –

238. POLSKA w poezji angielskiej. [Wyd. i wstęp: Piotr Grzegorczyk]. [Warszawa]: 
Tow. Wyd. „Załoga” [Druk. Z. Glinojeckiego, Warszawa, ul Zielna, 1944]. 
– 51 s., 18 cm, brosz. wyd. Broszura wydana nielegalnie w okresie okupacji 
niemieckiej w Warszawie. Zawiera wiersze poetów angielskich poświęcone 
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Polsce napisane przeważnie w XIX w. Są wśród 
nich utwory poświęcone Tadeuszowi Kościuszce 
i Janowi III Sobieskiemu oraz utwory poświęcone 
poszczególnym powstaniom narodowym w 1794, 
1830-31 i 1863 r. (m.in. „Zdobycie Pragi” związa-
ne z działalnością Suworowa). Ponadto satyry 
(„Z bajek dla Świętego Przymierza”) i przejmu-
jący utwór „Pieśń żałobna o poległej Polsce” czy 
„Ballada o Matce Boskiej Częstochowskiej”. Egz. 
nierozcięty. Stan bardzo dobry. 90. –

239. POTOCKI Stanisław Kostka (1755-1821): O wy-
mowie i stylu. Cz. 1. T. 1-2. Warszawa: Zawadzki 
i Węcki, 1815. – 385; 510 s., 17 cm, współopr. brą-
zowy płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbie-
cie. Podręcznik retoryki i stylistyki autorstwa 
senatora-wojewody Królestwa Polskiego, pre-
zesa Komisji Oświecenia Narodowego i członka 
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
oraz mecenasa nauki i sztuki. Dotyczy głównie 
okresu antyku. Otarcia opr., zwłaszcza przy kra-
wędziach i nadpęknięcia górnej krawędzi opr. 
Lekkie ślady zalania na pierwszych i ostatnich 
kartach. Drobny uszczerbek w dacie na pierw-
szej k. tyt. Stan ogólny dobry. 200. –

240. POTOCKI Stanisław Kostka (1755-1821): O wy-
mowie i stylu. Cz. 2. T. 4. Warszawa: Zawadzki 
i Węcki, 1815. – [4], 571 s., 18 cm, opr. brązowa 
skóra z epoki z szyldzikiem tłocz. złotem Podpis 
własnościowy z epoki. Zawiera m.in. rozdziały 
o historykach greckich i rzymskich, pamięt-
nikach współczesnych, literaturze antycznej 
i francuskiej oraz o zasadach dobrego smaku. 
Otarcia opr., zwłaszcza przy krawędziach i okła-
dzinach. Niewielkie zbrązowienia. Czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 200. –

241. PO ziarnie. Zbiorek pamiątkowy. Wyd. przez 
Jana Prusinowskiego (1818-1892) i Mauryce-
go Krupowicza (1823-1891). Wilno: nakł. Wy-
dawców, 1861. – 292, [4] s., 26 cm, brosz. wyd. 
Antologia wileńska opowiadań historycznych, 
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poezji i rozpraw literackich. Wśród autorów m.in.: Julian Bartoszewicz, 
Leonard Chodźko, Teodor Tomasz Jeż, Józef Korzeniowski, Józef Ignacy 
Kraszewski, Teofil Lenartowicz, Jadwiga Łuszczewska (Deotyma), Cy-
prian Kamil Norwid i Karol Szajnocha. Zagniecenia okł. przy krawędziach 
i drobne przybrudzenia. Podkreślenia ołówkiem w spisie treści, zagięcia 
narożników pierwszych kart oraz grzbiet po reperacji. Wewnątrz czysty 
nierozcięty egz. Stan dobry. 100. –

242. PRZYBOŚ Juljan (1901-1970): wgłąb las. 
Poezje. Cieszyn: Druk. P.Mitręgi, 1932. – 48 s., 21 
cm, brosz. wyd. Bibl. „a.r.”, t.3. Okł. i układ graf. 
W.Strzemińskiego. Okładka lekko przykurzona, 
blok w stanie idealnym. 1 500. –

243. PUSZKIN Aleksander (1799-1837): Jeździec 
miedziany. Opowieść petersburska… Przekład 
Juliana Tuwima (1894-1953). Studium Wacława 
Lednickiego (1891-1967) Warszawa: Instytut Wyd. 
„Bibljoteka Polska”, [1931]. – 115, [2] s., err., 28 cm, 
brosz. wyd. Poemat historiozoficzny zainspiro-
wany ustępem z III części „Dziadów” Adama 
Mickiewicza. Nagroda polskiego PEN-Clubu za 
najlepszy przekład w r. 1935. Zawiera studium li-
terackie o poemacie pióra profesora katedry li-
teratury rosyjskiej w Krakowie. Egz. nierozcięty. 
Stan bardzo dobry. 100. –

244. PUSZKIN 1837-1937. T. 1-2. Kraków: Polskie 
Tow. dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego 
Wschodu, 1939. – XVI, 476, [3]; [4], 360, [1] s., 25 
cm, opr. karton wyd. Prace Pol. Tow. dla Badań 
Europy Wsch. i Bliskiego Wschodu, nr 16-17. 
Praca zbiorowa poświęcona jednemu z najwięk-
szych poetów rosyjskich. Zawiera zbiór artyku-
łów m.in. Aleksandra Brücknera, Włodzimierza 
Fiszera, Wacława Lednickiego, Bogdana Łepkie-
go, Tadeusza Lehr-Spławińskiego, Mariana To-
porowskiego, Mariana Zdziechowskiego i Czesła-
wa Zgorzelskiego. Na papierze biblijnym. Drobne 
uszkodzenia okł. na krawędziach. Egz. nierozcię-
ty. Stan ogólny bardzo dobry. 120. –
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245. RAMPA. Tygodnik Teatralny, Filmowy 
i Muzyczny. R. I, nr 3: 4.XII – 10.XII.1938 r. 
Red. Stanisław Raczkiewicz. Warszawa; Re-
dakcja, 1938. – [24] s., il., 24 cm, brosz. wyd. 
Zawiera m.in. repertuar większych teatrów 
w Polsce, wydarzenia teatralne w Polsce i na 
świecie, opinie i recenzje oraz „Rozmowę ze 
znakomitym autorem” (Wacław Grubiński). 
Wydano zaledwie 4 numery. Druk dwuszpal-
towy. Stan bardzo dobry. 100. –

246. REJ Mikołaj (1505-1569): Przęsło ze Zwierzyńca… Poznań: Biblioteka Kór-
nicka, 1884. – [12], CIV s., liczne wizerunki herbów w tekście (drzeworyty), 
28 cm, brosz. wyd. Wyjątkowy typograficznie przedruk rozdziału drugiego 
„Zwierzyńca” M. Reja, który ukazał się oryginalnie w r. 1562. Wierszowany 
herbarz polski. Inicjatorem przedruku był Tytus Działyński, którego dzieło 
dokończył Zygmunt Celichowski, autor przedmowy. Rozdział ten zawiera 
charakterystykę wielu domów szlacheckich zilustrowaną staropolskimi her-
bami w drzeworycie (przeszło sto sztychowanych odbitek). W stosunku do 
renesansowej edycji wzbogacone dodatkowo herbami Królestwa Pruskiego 
oraz rodzin polskich osiadłych w Prusach Królewskich, a także wizerun-
kami orłów polskich, portretami Reja, króla Zygmunta Starego i królowej 
Bony według XVI w. druków (wszystko w drzeworycie). Grzbiet repero-
wany, brosz. dobrze zach. Wewnątrz czysty egz. 200. –
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247. RILKE Rainer Maria (1875-1926): Elegje du-
inezyjskie. Przekład autoryzowany Stefana 
Napierskiego (1899-1940). Przy współpracy 
Witolda Hulewicza (1895-1941). Wstęp Mar-
janny Thalmann. Warszawa: F. Hoesick, 1930. 
– 40, [1] s., portret, 24 cm, brosz. wyd. Poezje 
austriackiego autora symbolisty uważane za 
szczytowe osiągnięcie w jego twórczości (1912-
1922). Drobne zagięcia okł. Wewnątrz czysty 
i nierozcięty egz. 60. –

248. ROGOSZ-PIEŃKOWSKA Józefina (1884-
1968): Serce. Poezje. Warszawa: J. Czernecki, 
[ok. 1921]. – 104 s., 18 cm, brosz. wyd. Tom li-
ryków w konwencji młodopolskiej oparty na 
motywach autobiograficznych (po pierwszym 
unieważnionym małżeństwie z lekarzem Za-
górskim, poślubiła artystę-malarza Pieńkow-
skiego, z którym małżeństwo uległo rozwiąza-
niu w 1921 r. i wyszła po raz trzeci za mąż za 
lekarza i kompozytora Stanisława Walewskie-
go). Egz. częściowo nierozciety, okł. podklejo-
na (drobne naderwanie). Część składek luźna 
(wydawniczo). Stan dobry. 50. –

249. ROK 1863 w poezji naszej. W pięćdziesiątą trze-
cią rocznicę powstania styczniowego. Warsza-
wa: „Odrodzenie”, 1916. – 48 s., 17 cm, opr. pł., 
oryg. okł. brosz. zach. Exlibris Zofii i Andrzeja 
Jopkiewiczów. Zbiór 34 wierszy z okresu po-
wstania styczniowego 1863-1864 r. autorstwa 
m.in. Konstantego Gaszyńskiego, Teofila Le-
nartowicza, Jadwigi Łuszczewskiej, Wincentego 
Pola, Mieczysława Romanowskiego i Kornela 
Ujejskiego. Stan bardzo dobry. 50. –

250. ROSTAFIŃSKI Józef (1850-1928): Las, bór, 
puszcza, matecznik, jako natura i baśń w po-
ezji Mickiewicza. Kraków: Polska Akademja 
Umiejętności, 1921. – 31, [1] s., 26 cm, brosz. 
wyd. Polska Akademja Umiejętności. Wy-
dział Filozoficzny. Rozprawy T. LX. Nr I. 
Studium poświęcone opisom litewskich bo-
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rów w „Panu Tadeuszu” w kontekście folk-
loru litewsko-białoruskiego i z perspektywy 
autora, jako wybitnego botanika i historyka 
nauk przyrodniczych. Egz. nierozcięty. Stan 
bardzo dobry. 80. –

251. ROŚCISZEWSKA Zofja: Wstęgi. War-
szawa: F. Hoesick, 1928. – 114, [3] s., 18 cm, 
brosz. wyd. Biblioteka Poetycka (1926). Zbiór 
trzech antologii poetyckich obejmujących 77 
utwory. Część z nich poświęcona Warszawie. 
Drobne przykurzenia okł. Stan ogólny bardzo 
dobry. 50. –

252. [RZEWUSKI Henryk (1791-1866)]: Pamiąt-
ki JPana Seweryna Soplicy cześnika parnawskie-
go. [T. 1]. Paryż: A. Jełowicki i Sp., 1839. – VI, 105, 
[1] s., 15 cm, opr. pł. z tłocz. złotem tyt., oryg. okł. 
brosz. Pierwsza edycja opowiadań historycznych 
utrzymanych w stylu staropolskiej gawędy. Ca-
łość edycji obejmuje cztery tomy. Niniejszy tom 
poświęcony m.in. Karolowi Stanisławowi ks. 
Radziwiłłowi „Panie Kochanku”. Zbrązowienia. 
Stan ogólny dobry. 200. –

253. SAMOZWANIEC [właśc. STARZEW-
SKA z KOSSAKÓW] Magdalena (1894-1972): 
Na ustach grzechu. Powieść z życia wyższych 
sfer. Wyd. 2. Kraków: Krakowska Sp. Wyd., 
1922. – 92 s., 20 cm, brosz. wyd. Podpis wła-
snościowy. Debiut autorki stanowiący paro-
dię „Trędowatej” Heleny Mniszkówny, który 
zyskał ogromne powodzenie i miano „praw-
dziwego arcydzieła parodii literackiej”. Okł. 
(naklejana) projekt. „Pawik” [Maria Pawli-
kowska, późniejsza Jasnorzewska, siostra au-
torki i poetka]. Ślady używania (m.in. drobne 
zagięcia), luźne składki (wydawnicze). Stan 
ogólny dobry. 60. –
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254. SARBIEWSKI Maciej Kazimierz (1595-
1640): Claris Olympi. Oda do św. Stanisława 
Kostki: za szczęśliwy powrót Władysława IV 
Króla Polski z Badenu roku P. 1639 poemat 
ślubowany; spolszczył Tadeusz Karyłowski 
(1882-1945). Kraków: Księża Jezuici, 1926. – 14, 
[2] s., 20 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana 
pieczątka. Poemat jednego z największych 
poetów europejskiego baroku i kaznodzieja 
nadwornego króla Władysława IV. Oda jest 
związana częściowo z Mazowszem. Odbito 
320 egzemplarzy numerowanych (niniejszy 
egz. nosi nr 135). Drobne zbrązowienia na ob-
wol. Stan ogólny bardzo dobry. 50. –

255. SCHIPPER Henryk (1900-1949): Sentymentalizm w twórczości Mickiewi-
cza. Lwów: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1926. – VI, 311, [1] s., 23 cm, opr. 
pł. z tyt. tłocz. złotem na grzbiecie. Badania Literackie, t. II. Praca doktor-
ska historyka literatury napisana pod kierunkiem prof. Juliusza Kleinera, 
uważana przez długie lata za „pozycję trwałą i ważną w naszych badaniach 
literackich”. Część pierwsza zawiera charakterystykę pojęcie sentymenta-
lizmu w dziejach literatury, w tym polskiej. W części drugiej sentymen-
talizm u Mickiewicza z rozdziałem poświęconym jego miłości do Maryli 
Wereszczakówny z tłem obyczajowym. Grzbiet opr. nieco spłowiały (złoc. 
zach.). Stan ogólny bardzo dobry. 90. –

256. SCHULZ Bruno (1892-1942): Druga jesień w: 
„Kamena. Miesięcznik Literacki”. R. II, nr 3: 
1934. Chełm Lubelski: Zenon Waśniewski, 
1934. – 41-60 s., [1] k. tabl. (linoryt), 25 cm, 
opr. karton wyd. Ponadto w numerze utwory 
poetyckie redaktora naczelnego Kazimierza 
Andrzeja Jaworskiego (w tym tłumaczenia 
Siergieja Jesienina), Józefa Łobodowskiego 
i Włodzimierza Pietrzaka oraz „Tragedia Ser-
gjusza Jesienina” Sergiusza Kułakowskiego 
i z „Dziennika Tatrzańskiego” Tadeusza Bo-
cheńskiego. Dołączono linoryt Zenona Wa-
śniewskiego. Naturalne zażółcenia na krawę-
dziach oraz niewielkie plamki na krawędziach 
okł. Stan ogólny bardzo dobry. 200. –
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257. SĘDZICKI Franciszek (1882-1957): Dumki 
z kaszubskich pól. Kościerzyna: nakł. autora, 
1911. – 48 s., 17 cm, brosz. wyd. Zbiór wierszy 
poety i pisarza kaszubskiego rodem z powiatu 
kościerskiego, zasłużonego dla polskości. Kil-
ka wierszy w rodzimym języku kaszubskim (s. 
22-27) z objaśnieniem zasad fonetycznych ję-
zyka w przedmowie. Przybrudzenia okł. We-
wnątrz zażółcenia względnie zatłuszczenia na 
marginesach. 45. –

258. SŁOWACKI Juliusz (1810-1849): Genezis z du-
cha. Pierwsze wyd. krytyczne oprac. Wincen-
ty Lutosławski (1863-1954). Kraków: Gebeth-
ner i Wolff, 1903. – XXII, 41 s., 20 cm, opr. 
ppł. wyd. z tyt. złoc. na grzbiecie. Pierwsze 
wydanie krytyczne z komentarzami treści 
i formy. Zawiera tekst i komentarz krytyczny 
z przedmową ogólną jednego z najtrudniej-
szych utworów poety romantyzmu, uważanego 
za „autobiografię kosmiczną” w formie modli-
twy skierowanej do Boga. Jego pierwsza edy-
cja ukazała się w piśmie „Eleusis”. Wewnątrz 
druk czerwono-czarny. Otarcia krawędzi opr. 
Stan ogólny dobry. 100. –

259. SŁOWACKI Juliusz (1810-1849): Horsztyński. 
Dramat zdefektowany w 5 aktach. Przez… 
uzup. dla sceny krakowskiej Juliusz Mien 
(1842-1905). Nowe wydanie. Kraków: Gebeth-
ner i Wolff, 1883. – [12], 184 s., 16 cm, brosz. wyd. 
Exlibris Stanisława-Kazimierza Sas-Bandrow-
skiego (1948). Dzieła Pośmiertne. Pierwodruk. 
Wydanie drugie (pierwsze „ze zdefektowanego 
autografu” Lwów 1866), później wielokrotnie 
wznawiane i wystawiane. Okł. nieco zażółco-
na. Stan ogólny bardzo dobry. 75. –
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260. SŁOWACKI Juliusz (1810-1849): Listy…; z autografów poety wyd. po raz 
pierwszy Leopold Méyet. T. 1-2. Lwów: Księgarnia Polska, 1899. – XV, [1], 
32, [10] k. tabl.; 6; VI, 344, [1] s., [4] k. tabl., il., faksym. (rozkład.), 20 cm, 
współopr. płsk. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie Krawędzie opr., i naroż-
niki podkreślone ślepą ramką. Superekslibris: „L.W.” na grzbiecie tłocz. 
złotem. Ekslibris kolor.: „Z ksiąg Kazimierza i Janiny Warchałowskich”. 

Biblioteka Księgarni Polskiej; t. 26-27. Jedne 
z najpiękniejszych listów w polskiej episto-
lografii, wydane z pietyzmem pod względem 
redakcyjnym, zaopatrzone w przypisy i ilu-
stracje. Otarcia opr., zwłaszcza przy górnej 
krawędzi na odwrocie. Wewnątrz naturalne 
zbrązowienia i gdzieniegdzie minimalne ślady 
zalania na kilkunastu kartach tuż przy krawę-
dzi. Stan ogólny dobry. 200. –

261. SŁOWACKI Juliusz (1810-1849): Testa-
ment mój; [tekst oraz drzeworyty rysował 
i rytował Stanisław Jakubowski (1885-1964)]. 
Kraków: Salon Malarzy Polskich, 1927. – 15, [1] 
k., 10 il. w tekście, w tym całostronicowych, 
inicjały ozdobne, 25 cm, brosz. wyd., sznur 
oryg. Osobisty utwór poetycki narodowego 
wieszcza zawierający przesłanie do przy-
szłych pokoleń. Wydanie bibliofilskie. Druk 
dwubarwny, ksylograficzny. Brak typowej 
wersyfikacji. Tekst ułożony przez drzewo-
rytnika. Przybrudzenia okł. Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 120. –

262. SOWIŃSKI Leonard (1831-1887): Z życia. 
Okruchy poematu. Wyd. 2. Kijów: Leon Idzi-
kowski, 1861. – [6], II, 95 s., 18 cm, brosz. wyd. 
Pieczątka: „Konstanty Przewłocki”. Alego-
ryczny dramat powstały pod wpływem „Nie-
-boskiej komedii”, ukazujący walkę dwóch 
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przeciwstawnych obozów, który przyniósł 
autorowi, rodem z Ukrainy, krótkotrwały 
rozgłos. Drobne przybrudzenia. Wewnątrz 
czysty egz. 50. –

263. [SPRINGERÓWNA Maria] (1824-1872): Po-
ezya Maryi z Gniezna. Gniezno: Nakł. autor-
ki, 1849. – 51 s., 19 cm, brosz. wyd. Wiersze 
religijno-patriotyczne Wielkopolanki. Debiut 
poetycki. Zagniecenia krawędzi kart i zbrą-
zowienia. Stan ogólny dobry. 50. –

264. STAFF Leopold (1878-1957): Barwa miodu. 
Warszawa: J. Mortkowicz, 1936. – [4], 101, 
[5] s., 18 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. i tłocz. 
na licu. Pod Znakiem Poetów. Serja Nowa. 
Pierwodruk. Zbiór 77 utworów w 5 cyklach 
z manifestem poetyckim „Ars poetica” sta-
nowiącym „konsolidację poglądów poety, 
jego przemyśleń, refleksji oraz rozważań nad 
tworzeniem jasnej i prostej liryki”. Grzbiet 
nieco spłowiały, złoc. przeważnie zachowa-
ne. Stan ogólny bardzo dobry. 60. –

265. STAFF Leopold (1878-1957): Ucho igielne. 
Warszawa: J. Mortkowicz, 1937. – [6], 108 s., 
20 cm, brosz. wyd. Pod Znakiem Poetów. 
Serja Nowa. Pierwodruk. Zbiór 63 utwo-
rów w 7 cyklach związanych z tematyką 
mistyczną. Tomik uhonorowany państwo-
wą nagrodą literacką. Drobne uszkodze-
nie górnej krawędzi grzbietu (podklejone). 
Stan ogólny bardzo dobry. 50. –

266. STERN Anatol (1899-1968): Zabawa w pie-
kło. Warszawa: Iskry, 1959. – 336, [3] s., 21 
cm, brosz. wyd. Dedykacja autora i jego żony 
dla Henryka Berezy (1926-2012), redaktora 
„Twórczości” z 1959 r. Tom 12 opowiadań 
autora związanego niegdyś z futuryzmem. 
Projekt okł. Henryk Berlewi (1894-1967). 
Stan bardzo dobry. 50. –
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267. STOLARZEWICZ Ludwik (1891-1960): Bibljografja mickiewiczowska. Wil-
no: Ludwik Chomiński, 1924. – 247, [1] s., err., 25 cm, brosz. wyd. Bibliogra-
fia 4057 książek i artykułów wydanych do 1924 r. poświęconych wieszczowi 
narodowemu. Zawiera indeks nazwisk. Drobne otarcia na odwrocie. Stan 
ogólny bardzo dobry. 120. –

268. STUR Jan [właśc. FEINGOLD Hersz] (1895-1923): Na przełomie. O no-
wej i starej poezji. Lwów: Sp. Nakł. „Odrodzenie”, 1922. – [8], 210, [3] s., 
22 cm, brosz. wyd. Zbiór pism krytycznoliterackich teoretyka polskie-
go ekspresjonizmu. Zawiera większość artykułów autora ogłoszonych 
w latach 1919-1921 na łamach „Zdroju”, 
„Kuriera Lwowskiego” oraz „Gazety 
Porannej” i  „Wieczornej”. Obejmuje 
recenzje m.in. utworów Tytusa Czy-
żewskiego, Jerzego Hulewicza, Jarosława 
Iwaszkiewicza, Jana Lechonia, Tadeusza 
Micińskiego, Antoniego Słonimskiego, 
Tadeusza Wittlina, Stanisława Ignacego 
Witkiewicza i Emila Zegadłowicza. Egz. 
nierozcięty. Zażółcenia. Stan ogólny 
bardzo dobry. 120. –

269. SZCZAWIEJ Jan (1906-1983): Łuny ka-
mienne. Poezje. Warszawa: „Panteon”, 
1949. – 24, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Bar-
dzo osobista dedykacja autora dla Jana 
Nepomucena Millera z 1950 r. Zbiór 18 
utworów poetyckich autora związanego 
z ruchem ludowym. Rys. na okł. Bronisła-
wa Wojciecha Linke (1906-1962). Drobne 
przybrudzenia okł. (na odwrocie plamki 
z atramentu). Stan ogólny dobry. 50. –

270. [SZEKSPIR William (1564-1616)] LAMB 
Charles (1775-1834) i LAMB Mary (1764-
1847): Shakespeare: Szekspir w opowia-
daniach dla młodzieży; wg oryg. ang..; 
oprac. Irena Rybotycka (1908-1997). 
[Frankfurt am Main]: Wyd. polskie R. 
Wegner, [1947]. – 34, [1] s., [5] k. tabl. ko-
lor., 24 cm, opr. karton wyd., okł. pap. 
z tyt. tłocz. na licu, obwol. Znane dzie-
ło rodzeństwa Lamb „Tales of Shakespe-
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are” (1807) przeznaczone dla najmłodsze-
go czytelnika z myślą o przybliżeniu mu 
utworów Williama Szekspira (Bura; Ku-
piec wenecki; Hamlet; Romeo i Julia; Po-
skromienie złośnicy; Jak się Wam podo-
ba). Sześć barwnych ilustracji przy każdym 
z utworów. Zbrązowienia przy zszywkach. 
Stan ogólny dobry. 60. –

271. SZEWCZYK Wilhelm Hanys. Poemat. 
Katowice: 1938. – 46 s., [1] k. tabl. (drze-
woryt), 21 cm, brosz. wyd. Biblioteka 
„Kuźnicy”, tom I. Poemat ukazujący dra-
matyczne losy Ślązaka – górnika na tle na-
rastających na Górnym Śląsku konfliktów 
narodowo-społecznych. Drzeworyty na 
okł. i tabl. wykonał Paweł Steller (1895-1974), uczeń Skoczylasa. Drobne 
zażółcenia okł. przy krawędziach. Stan ogólny bardzo dobry. 75. –

272. [SZYMAŃSKI Edward (1907-1943)]: Do mieszkańców Marsa. Warszawa: 
skł. gł. Księgarnia Robotnicza, 1934. – 64 s., 19 cm, brosz. wyd. Drugi tomik 
(pierwszy skonfiskowany) poezji robotniczej autora związanego z lewicą 
socjalistyczną. Zawiera 19 utworów o charakterze agitacyjno-propagan-
dowym, pełnych pasji i związanych z walką o rewolucję społeczną (m.in.: 
Chore miasto [Warszawa]; Cukier krzepi; Do proletarjatu niemieckiego; 
Dymitrow; Stefan Żeromski; Żyrardów). Okładka zbliżona do konwencji 
druku funkcjonalnego. Niewielkie zagięcia i ubytki krawędzi okł. Poza tym 
czysty egz., stan dobry. Rzadkość. 90. –
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273. [TEATRA WARSZAWSKIE] GOLDONI Carlo (1707-1793): Mirandolina 
czyli Piękna gosposia. Komedya w 3 aktach. Naśladowanie…; tłum. z niem. 
przez B.(orysa) Halperta (1805-1861), oraz: CARMOUCHE P.(ierre) (1797-
1868): Pokoik Zuzi. Krotofila ze śpiewkami w 1. akcie; z franc…; tłum. przez 
Fr. Szymanowskiego, oraz: SKARBEK Fryderyk (1792-1866): Nieproszeni 
goście. Komedja w 1. akcie, oraz: [NEUSTÄDT Bernhard (?-1858)]: Ben-
-Dawid czyli Żyd i chrześcianin. Drama w 4 aktach; tłum. z niem. przez 
B.(orysa) Halperta, oraz: KOTZEBUE August, von (1761-1819): Kto wie na 
co się to przyda. Krotofila w 1 akcie; z niem. przerobiona przez Borysa 
Halperta. Warszawa: S. H. Merzbach, 1834. – 72; 54 s., [1] k. tabl. (litografia 
kolor.); 54 s., [1] k. tabl. (litografia kolor.); 120 s., [1] k. tabl. (litografia kolor.); 
54 s., [1] k. tabl. (litografia kolor.), 14 cm, współopr. płsk. brązowy z epo-

ki, z tyt. tłocz. na grzbiecie. 
Pieczątka i podpis własno-
ściowy z epoki. Dedykacja 
Wacława Rogowicza, dat. 
X 1923 dla Juliusza Osterwy 
(1885-1947), aktora i  reży-
sera, m.in. wileńskiej „Re-
duty”. Faksymilia podpisu 
(pieczątki) tegoż. Pieczątka 
własnościowa: „Archiwum 
i Bibljoteka Reduty”. Zbiór 
dramatów francuskich, nie-
mieckich i polskiego wydany 
w ramach serii „Teatra War-
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szawskie”. [Oddział I], 1-5. Było to cykliczne wydawnictwo ukazujące się 
w latach 1834-1844, gdzie ukazywały się teksty sztuk granych w ówczesnych 
teatrach warszawskich. Na początku każdego zeszytu z tej serii umieszczo-
na była lista aktorów występujących w danej sztuce i litografowany portret 
jednego z nich w kostiumie. W niniejszym I Oddziale wizerunki w koloro-
wej litografii aktorów: Ferdynanda Baranieckiego (1807-1838) i Bonawen-
tury Kudlicza (1780-1848), w roli Żyda Ben-Dawida. Litografie wykonano 
w Zakładzie Litograficznym Louisa Bourgeois (czynny 1833-1834). Otarcia 
krawędzi opr. i okł., zbrązowienia, brak 1 litografii w pierwszej sztuce, a kar-
ta tyt. w drugiej uzupełniona w narożniku papierem z epoki. Dołączono 
fotografię pocztówkową Juliusza Osterwy sprzedawaną u B. Paszkowskiego 
w Warszawie (skład i magazyn przy ul. Krakowskie Przedmieście 1) sprzed 
1914 r. Stan ogólny dobry. 500. –

274. [TEATRA WARSZAWSKIE] COLOMBEY P.(ernot, de): Biedny rybak. 
Komedyo-opera w 1 akcie; z franc… przełoż. przez S. Kassyanowicza., 
oraz: SCRIBE Eugène (1791-1861): Koń spiżowy. Opera czarodziejska w 3 
aktach; słowa…, muzyka (Daniel) Auber (1782-1871), oraz: DESNOYER 
Charles (1806-1858), BOULÉ Auguste i CHABOT DE BOUIN Jules (1805-
1857): Rita Hiszpanka. Drama w 4 aktach; przełoż. z franc. przez Marcellego 

Pawłowskiego. Warszawa: 
S. H. Merzbach, 1839. – 72 
s., [1] k. tabl. (litografia ko-
lor.); [2], 107 s., [1] k. tabl. 
(litografia kolor.); 144 s., [1] 
k. tabl. (litografia kolor.), 
współopr. pł. (późniejsze) 
z tłocz. złotem grzbietem, 
oryg. okł. przednie brosz. 
w dwóch zeszytach zacho-
wane. Teatry Warszawskie. 
Oddział 3, 6-8. Zbiór dra-
matów francuskich wysta-
wianych w  teatrach war-
szawskich w 1 poł. XIX w. 

Na pierwszej litografii Alojzy Żółkowski, syn (1814-1889), popularny aktor 
warszawski XIX w., a na trzeciej Leontyna z Żuczkowskich Halpertowa 
(1803-1895), sławna aktorka dramatyczna w Królestwie Polskim. Zbrązo-
wienia, karty nieco przycięte. Poza tym stan dobry. 200. –
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275. TETMAJER-PRZERWA Włodzimierz (1861-
1923): Bóg się rodzi, moc truchleje… Serya ilustracyj 
z tekstem. Kraków: J. Czernecki, [przed 1914]. – 35, [3] 
s., [9] kol. il. na wklejkach, nuty, 27 cm, opr. wyd. pł. 
tłocz. na licu z tyt. Zbiór kolęd na Boże Narodzenie 
z ilustracjami reprodukcji malarstwa autora, młodo-
polskiego poety i malarza. Gdzieniegdzie minimalne 
przybrudzenia względnie zbrązowienia na margine-
sach. Stan ogólny bardzo dobry. 150. –

276. TRETIAK Józef (1841-1923): Bohdan Zaleski 
do upadku powstania listopadowego: 1801-1831. Życie 
i poezya. Karta z dziejów romantyzmu polskiego. Kra-
ków: Akademia Umiejętności, 1911. – VIII, 500 s., [6] k. 
tabl., 22 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zachowane. Ten-
że: Bohdan Zaleski na tułactwie. Życie i poezya. Kar-
ta z dziejów emigracyi polskiej. Cz. I: 1831-1838. Cz. II: 
1838-1886. Kraków: Akademia Umiejętności, 1913-1914. 
– VII. [1], 323, [1] s., [4] k. tabl.; VII, [1], 464, [1] s., [2] k. 
tabl., 22 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zachowane. Bio-
grafia jednego z pierwszych poetów romantycznych, 
bohatera powstania listopadowego 1830-1831, przed-
stawiciela tzw. „szkoły ukraińskiej”. Grzbiety nieco 
spłowiałe, z zachowanymi złoc. Wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 300. –

277. TUWIM Juljan (1894-1953): Rzecz czarnoleska. 
Warszawa: J. Mortkowicz, 1929. – [4], 131, [1] s., 20 cm, 
brosz. wyd. Pod Znakiem Poetów. Serja nowa. Pierwo-
druk. Zbiór 23 subtelnych liryków wyrażających „tę-
sknotę do ładu w chaosie świata”. Drobne uszkodzenie 
górnej krawędzi (podklejone) oraz zagięcia krawędzi. 
Stan ogólny dobry. 50. –

278. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894-1969): Rozmo-
wa z puszczą. Warszawa: J. Mortkowicz, 1929. – [4], 43, 
[4] s., 20 cm, brosz. wyd. Pod Znakiem Poetów. Serja 
nowa. Pierwodruk. Zbiór 30 wierszy członka grupy 
„Skamander”. Drobne zbrązowienia i zagięcia na okł. 
Stan ogólny bardzo dobry. 50. –

279. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894-1969): Tkanka 
ziemi. Paryż: Instytut Literacki, 1960. 104, [2] s., 22 cm, 
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brosz. wyd. Z dedykacją autora dla Olgierda 
Budrewicza dat. Nowy Jork 1964. Pierwodruk. 
„Jeden z najbardziej reprezentatywnych dla 
powojennego, emigracyjnego okresu twór-
czości poety zbiór wierszy, zawiera wszyst-
kie nieomal znamienne dla postawy autora 
w ostatnim epizodzie jego pisarskiej biografii 
motywy i tonacje”. Egz. nierozcięty. Stan bar-
dzo dobry. 90. –

280. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894-1969): 
Wielka niedźwiedzica. Warszawa: Tow. Wyd. 
„Ignis”, 1923. – 78, [2] s., 18 cm, brosz. wyd. 
Pierwodruk. Zbiór 45 wierszy, częściowo 
nawiązujący do czasów wojny, z wierszem 
„Piłsudski”. Projekt okł. Tadeusz Gronowski 
(1894-1970). Stan bardzo dobry. 60. –

281. WILDE Oskar (1854-1900): Salome. Trage-
dya w jednym akcie. Słowo wstępne i przekład 
Leona Choromańskiego (1873-1952) – illustracye 
Aubrey Beardsley’a (1872-1898). Warszawa: F. 
Hoesick, 1914. – 58 s., [12] k. tabl., 24 cm, opr. ppł. 
z epoki, oryg. okł. brosz. zach. Skandalizująca 
sztuka, której ze względów obyczajowo-religij-
nych, premiera sceniczna odbyła się w Paryżu, 
gdzie wystąpiła Sarah Bernhardt. Ilustracje 
Beardsley’a ograniczone do czerni i bieli ema-
nują erotyzmem i secesyjnem wyrafinowaniem. 

Otarcia krawędzi opr. Wewnątrz drobne przybrudzenia na krawędziach pierw-
szych kart. Stan ogólny dobry. 100. –

282. WILKOŃSKI August (1805-1852): Ramoty i ramotki. T.1-3 [T.1 nosi tytuł 
Ramotki]. Lwów: Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza, [1883-1885]. – 190, 
[1]; 288; 286, [2] s., 14 cm, współoprawne, opr. artystyczna – półskórek pię-
ciopolowy z tytulaturą i prostymi tłokami kwiatów złocone – sygnowana 
monogramem FR [Franciszek Radziszewski]. Wyklejki barwione ręcznie. 
Ex:Libris Tadeusz Tomasz Sielecki. Biblioteka Mrówki; t. 170-171; 211-213; 
214-216. Dzięki zbiorowi Ramoty 
i ramotki Wilkoński jest zaliczany 
do najlepszych polskich humory-
stów XIX w. Wczesna oprawa Fr. 
Radziszewskiego, z okresu kiedy 
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smak górował nad estetyką klientów. Otarcia okła-
dzin, drobne nadpęknięcie na górnej krawędzi łącze-
nia okładziny z grzbietem. Dorobione s. 11-16 tomu 1. 
Ładny egzemplarz. 600. –

283. WITKIEWICZ Stanisław (1851-1915): Na 
przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr. Wyd. 2, 
powiększone, bez ilustr. I. Po latach; II. Ta-
try w śniegu; III. Na przełęczy. Lwów: Tow. 
Wydawnicze, 1906. – [4], 294 s., 19 cm, opr. 
czerwony płsk. z epoki tłocz. złotem obustron-
nie i na grzbiecie, narożniki i krawędzie opr. 
podkreślone dwukrotnie złotą bordiurą. Wy-
danie 2. Opowieść stanowiąca hymn na cześć 
Tatr. Projekt okł. M. Pawłowski. Otarcia opr., 
zwłaszcza na grzbiecie. Złocenia nieco wybla-
kłe na grzbiecie. Wewnątrz egz. czysty. Stan 
ogólny dobry. 150. –

284. WITTLIN Józef (1896-1976): Hymny. Po-
znań: „Zdrój”, 1920. – 97, [2] s., 24 cm, brosz. 
wyd., tyt. tłocz. na licu okł. Pieczątka: „Exli-
bris Jana N.(epomucena) Millera”. Zbiór 25 
utworów stanowiących debiutancki tom poezji 
autora z okresu jego krótkotrwałej współpra-
cy ze środowiskiem ekspresjonistów „Zdrój”. 
Drobne uszkodzenia okł. i ślady zażółcenia. 
Stan ogólny dobry. 60. –

285. WOLSKA Maryla (1873-1930): Dzbanek malin. Medyka: Biblioteka Me-
dycka, 1929. – 148, [2] s., 20 cm, brosz. wyd. Biblioteki Medyckiej opus 6. 
Pierwodruk. Najważniejszy tomik poetycki zawierający 70 wierszy poetki 
Młodej Polski. Drobne zagięcia i uszkodzenia okł. Wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 90. –
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286. WÓJCICKI Kazimierz Władysław: Teatr starożytny w Polsce. T. 1-2. War-
szawa: Gustaw Sennewald, 1841. – [6], 334, [1]; 378, [4] s., 18 cm, opr. brązo-
wy płsk. z epoki ze złoc. na licu i superekslibrisem „J.S.”, pieczątka tegoż: 
J. Śniechowski. Jan Śniechowski (1851-1922), przemysłowiec, przyjaciel Wła-
dysława Reymonta (pierwowzór powieściowego Karola Borowieckiego). 
Późniejsza pieczątka własnościowa. Dzieje Teatru w Polsce piastowskiej 
i Rzeczypospolitej od XII w. do panowania Augusta III (1763 r.). Zbrązo-
wienia i otarcia opr. Złocenia zachowane. Stan ogólny dobry. 360. –

287. ZAPIS. Poezja, proza, eseje, felietony. Nr 1-21: styczeń 1977 – kwiecień 1982. 
Londyn: „Index on Cenzorship”, 1978-1982. [Reedycja]. – 208; 175, [1]; 163, [6]; 
219, [2]; 206; 240; 192; 223; 192; 147; 187, [1]; 191; 184; 176; 188; 158; 176; 176; 152; 164; 
219, 22 cm, brosz. wyd. Pierwsze literackie pismo podziemne w PRL, gdzie 
nazwiska członków redakcji były jawne. W pierwszym numerze redakcyj-
nym znaleźli się: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Jacek Bocheński, 
Kazimierz Brandys, Tomasz Burek, Marek Nowakowski, Barbara Toruńczyk 
i Wiktor Woroszylski. Pismo początkowo wydawane w formie maszynopi-
su, później powielane, ukazywało się nieregularnie, a od nr 13 (styczeń 1980) 
było kwartalnikiem. Jako poszczególne numery pisma ukazały się w cało-
ści utwory, m.in. Tadeusza Konwickiego: Kompleks polski (nr 3/1977), Mała 
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Apokalipsa (nr 10/1979 ) i Wschody i zachody księżyca (nr 12/1982); Juliana 
Stryjkowskiego: Wielki strach (nr 14/1980) oraz Piotra Wierzbickiego: Traktat 
o gnidach (nr 9/1979 r.). Wydawnictwo zostało pomyślane, jako miejsce druku 
tekstów wolnych od cenzorskiego zapisu (stąd nazwa). „Zapis” publikował 
utwory literackie, które nie mogły być wydawane oficjalnie oraz zawierał 
informacje o życiu kulturalnym i politycznym. Bywał również miejscem dys-
kusji o stanie kultury polskiej w kraju i na emigracji oraz podawał w miarę 
możności zapisy o ingerencji cenzury związane z kulturą. „Zapis” odegrał 
dużą rolę w działalności opozycyjnej w PRL i stanowił zaczyn do rozwoju 
nowych pism tego rodzaju, również lokalnych. Spowodował lawinę, której 
władza i policja nie była już w stanie powstrzymać, mimo zawieszenia pisma 
w stanie wojennym.  Komplet wydawniczy (21 woluminów) londyńskiej re-
edycji pisma wydanego we współpracy z kwartalnikiem „Index of Cenzor-
ship”. Stan bardzo dobry. 600. –

288. ZDZIECHOWSKI Marian: Karol Hynek Macha i bajronizm czeski. Kra-
ków: Akademia Umiejętności, 1893. – [2], 69 s., 26 cm, brosz. wyd. Os. odb. 
z t. 18 „Rozpraw Wydziału filologicznego Akademii Umiejętności w Kra-
kowie”. Studium historyka literatury i późniejszego rektora Uniwersyte-
tu Wileńskiego o najwybitniejszym czeskim poecie okresu romantyzmu 

żyjącym w latach 1810-1836. Drobne uszkodzenia okł. 
Stan ogólny dobry. 50. –

289. ZDZIECHOWSKI Marian (1861-1938): Wła-
dysław Syrokomla pierwiastek litewsko-białoruski 
w twórczości polskiej. Wilno: Stowarzyszenie Na-
uczycielstwa Polskiego, 1924. – 34 s., [1] k.: portr., 21 
cm, opr. karton. wyd. Odczyt wygłoszony w Wilnie na 
uroczystym obchodzie stuletniej rocznicy narodzin 
Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). 
Drobne zażółcenia i przybrudzenia okł. Czysty i nie-
rozcięty egz. 50. –

290. ZIEMIĘCKA Eleonora (1819-1869): Studia… Wilno: J. Zawadzki, 1860. – VI, 
[2], 408, [4] s., 21 cm, opr. płsk. z epoki z tyt. tłocz. złotem na licu. Supereksli-
bris: „A.P.” tłocz. złotem w dolnej części grzbietu. Pieczątki: „A.P.”; „A.M.” 
i „Z Księgozbioru A. Markowskiego”. Szkice literackie i religijno-filozoficz-
ne pierwszej kobiety-filozof i przedstawicielki mesjanizmu. Zbrązowienia 
i drobne otarcia narożników opr. Stan ogólny bardzo dobry. 180. –
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291. ZNAMIROWSKI Adam (1880-1953): 
Śmierć. Kraków: G. Gebethner i Sp., 1904. 
– 83 s., 24 cm, opr. karton wyd. Proza 
młodopolska stanowiąca debiut autora. 
Pierwodruk. Projekt okł. z rys. Tymona 
Niesiołowskiego (1882-1965). Przybru-
dzenia okł., zwłaszcza na odwrocie. Stan 
ogólny dobry. 60. –

292. ŻELECHOWSKI Włodzimierz (1893-
1945): Po drodze. Kraków: S.A. Krzyża-
nowski, 1928. – 31, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. 
Z dedykacją autora z epoki. Pierwodruk. 
Zbiorek wierszy poety kontynuującego 
tradycje Młodej Polski i związanego ze 
Śląskiem. Drobne zagięcia narożników. 
Stan ogólny bardzo dobry. 40. –

293. [ŻEROMSKI Stefan (1864-1925)] ZYCH 
Maurycy [pseud.]: Echa leśne. Kraków: 
[b.w.], 1905 [W.L. Anczyc]. – 39 s., il., 21 cm, 
opr. pł. z tłocz. złotem tyt., oryg. okł. brosz. 
zach. Pierwodruk książkowy. Powieść 
związana z tematyką powstania stycznio-
wego 1863 r. Barwna i tłocz. okł. i zdobienia 
w linorycie autorstwa Jana Bukowskiego 
(1873-1938) w stylu młodopolskim. Chro-
motypia Jacka Malczewskiego (1854-1929). 
Tekst w bordiurach z motywami roślinny-
mi. Minimalne przybrudzenia, względnie 
zbrązowienia na pierwszej i ostatniej karcie. 
Stan ogólny bardzo dobry. 100. –

294. ŻEROMSKI Stefan (1864-1925): Puszcza 
jodłowa. Cztery plansze, okładkę, inicjał 
i zakończenie wykonał w drzeworycie 
Władysław Skoczylas (1883-1934). War-
szawa: Jakub Mortkowicz, 1926. – 28, [1] 
s., 4 k. tabl., inicjał, finalik i okł. (drze-
woryty), 30 cm, opr. karton współcz., 
oryg. okł. brosz. z pełnym drzeworytem 
naklejona na karton, tylne lico okł. z in-
seratami zachowane. Wydanie na bez-



drzewnym pap. mirkowskim wytłoczone 
w Drukarni W.L. Anczyca i Sp. w Krako-
wie. Zaplamienie tylnego lica oprawy i lekkie 
zbrązowienia na k. przedtyt. Poza tym czysty 
egz. Stan dobry. 150. –

295. ŻYCZYŃSKI Henryk (1890-1940): Z estetyki 
Mickiewicza. Technika obrazowania poetyc-
kiego. Klasyfikacja estetyczna. Teorja roman-
tyzmu. Cieszyn: Księgarnia „Kresy”, 1923. – 
101, [2] s., 22 cm, brosz. wyd. Praca teoretyka 
i historyka literatury oraz profesora KUL. 
Egz. nierozcięty. Drobne zagniecenie okł. 
w części górnej przy krawędzi. Stan ogólny 
bardzo dobry. 50. –

ŻEROMSKI… poz. 294


