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L I T E R A T U R A

111. „A WIESZ Ty, co z Polską będzie…?” Jed-
nodniówka pisarzy polskich. Londyn: J. Rolls 
Book Co., 1945. – 47, [1] s., rys., 25 cm, brosz. 
wyd. Autograf z epoki. Zbiór utworów literac-
kich pisarzy i poetów współczesnych, jak Jan 
Rostworowski, Stefan Snopkowski, Zygmunt 
Nowakowski, Tymon Terlecki, Maria Dani-
lewiczowa, Stanisław Westfal i Ignacy Baliń-
ski. Ponadto galeria literatury polskiej (Teofil 
Lenartowicz, Ignacy Chrzanowski i Michał 
Czajkowski) oraz Sybir w malarstwie Artura 
Grottgera i Jacka Malczewskiego. Rys. Woj-
ciecha Jastrzębowskiego. Okł. projekt. Adam 
Kossowski. 45. –

112. ANTOLOGIA obca. Wybór najcelniejszych 
utworów poetów cudzoziemskich. Zestawił 
Władysław Bełza (1847‒1913). Z 20 portretami. 
Lwów: H. Altenberg, [1882]. – XIV, [2], 370 s., 20 
il. (drzeworyty), 21 cm, opr. pł. wyd. czerwono-
-czarna, bogato tłocz. z szyldzikiem i złoc. Or-
namentyka roślinna, wyklejki barwione, ob-
cięcia kart złocone. Introligator: F. Brockhaus, 
Leipzig (naklejka). Dedykacja z 1946 r. Na k. 
przedtyt. Zbiór wierszy najprzedniejszych 63 
poetów europejskich w tłumaczeniu wybitnych 
polskich autorów (m.in. Adama Asnyka, Ada-
ma Mickiewicza, A.E. Odyńca, Władysława 
Syrokomli i Kornela Ujejskiego). Minimalne 
zbrązowienia. Na licu tyt. tłocz. złotem: „An-
tologia poetów obcych”. Stan ogólny bardzo 
dobry. Jedyna edycja. 240. –

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniej-
szych utworów poetów polskich. Zestawił 
Władysław Bełza (1847‒1913). Z illustracyami 
Andriollego – Brandta – Kossaka i Lessera. 
[Wyd. 1]. Lwów i in.: [H. Altenberg], [1880]. – 
XVI, 408 s., [6] k. tabl. (drzeworyty), 21 cm, 
opr. pł. wyd. czerwona, bogato tłocz. złotem 
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z szyldzikiem. Ornamentyka roślinna, 
wyklejki barwione ze złoc., obcięcia kart 
złocone. Introligator: Hübel & Denck, 
Leipzig. Druk. we Lwowie. Antologia 62 
polskich autorów, od czasów Jana Kocha-
nowskiego do końca XIX w. Niewielkie 
pęknięcia i otarcia na krawędziach grzbie-
tu oraz szyldzik minimalnie uszkodzo-
ny. Złocenia i barwy w pełnej krasie poza 
grzbietem. Na licu tyt. tłocz. czernią na 
złocie: „Antologia poetów polskich”. Stan 
ogólny dobry. 240. –

114. BĄK Wojciech (1907‒1961): Monolo-
gi anielskie. Warszawa: J. Mortkowicz, 
1938. – 87, [2] s., 19 cm, opr. pł. wyd. Tytuł 
i znak firmowy tłocz. złotem na licu. Li-
ryki autora związanego z Wielkopolską, 
laureata Złotego Wawrzynu Akademic-
kiego Polskiej Akademii Literatury. Stan 
bardzo dobry. 75. –

115. BEREŻYŃSKI Kazimierz (1886‒1916): Fi-
lozofja Cypryjana Norwida. Warszawa: 
[b.w.], 1911. – 83, [1] s., il., 25 cm, brosz. 
wyd. Praca przedwcześnie zmarłego kry-
tyka literackiego, redaktora „Rydwanu”, 
a  następnie współpracownika „Głosu 
Narodu”. Odb. ze „Sfinksa”. Nieznaczne 
przybrudzenia okł., wewnątrz czysty egz. 
Stan dobry. 75. –

116. BIBLIOTEKA DLA MAŁYCH CZYTELNIKÓW:
 BOMON (Żanna-Mari) de (1711‒1780): Skazki kniagini… (Biblioteka dlia 

Malienkich Czitatieliej). Pieriewod W.M. Strojewa. oraz:
 UMNYJA żiwotnyja. Sobranie nowych anekdotow w dobopytnych swie-

dienij ob instinktie, prawach i poniatliwosti żiwotnych. Pieriewod…, oraz:
 SZMID (Christoph (1768‒1854): Tieatralnyje piesy. Socz…Czast pierwaja. 

Pieriewod… (Biblioteka dlia…), oraz:
 DIETSKIJE powiesti. Czast 1‒2. Pieriewod… (Biblioteka dlia…). Sankt-

pieterburg: Tip. Pliuszara, 1849, s. 54, k. tabl. [6] (litografie kolorowane); 
33 s., [12] k. tabl. (litografie kolorowane); 145, [1] s., [2] k. tabl. (litografie 
kolorowane); 160, [1] s.; 162, [1] s., [2] k. tabl. (litografie kolorowane), współ-
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opr. pł. z epoki, obcięcia kart złocone. Na 
przednim licu tłoczony złotem dwugłowy 
orzeł carski z orłem Królestwa Polskiego 
na sercu, okolony złotą ramką ozdobną 
w narożnikach. Na odwrocie takaż sama 
ramka tłocz. ślepo. Na grzbiecie tłocz. zło-
tem nr I tomu Biblioteki podkreślony zło-
ceniami (linie, szlaczki) oraz ozdobnikami 
w części dolnej, obcięcia kart złocone. De-
dykacja drukowana, ręcznie wypełniana, 
dla ucznia klasy I Instytutu Szlacheckiego 
w Warszawie [ul. Wiejska 6/8] Aleksandra 
Biesiadowskiego (ok. 1843‒1912), późniejszego inżyniera rolnictwa i ab-
solwenta Instytutu Leśnego w Puławach, sygnowana autografem tajnego 
radcy Pawła Muchanowa (1797/98‒1871), historyka-archeologa i kuratora 
Warszawskiego Okręgu Naukowego, zasłużonego dla warszawskiej Bia-
łołęki. Zbiór różnych utworów tłumaczonych na język rosyjski dla dzieci 
w ramach Biblioteki dla Małych Czytelników. Pierwsza pozycja stanowi 
utwór Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711‒1780), autorki słynnej 
powieści „Piękna i Bestia”. Kolejny zbiór nosi tytuł: Mądre zwierzęta. Ze-
branie nowych dowcipów i ciekawych wiadomości o instynkcie, usposobie-
niach i pojętności zwierząt. Krótkie teatralne scenki autorstwa Christopha 
Szmida z Augsburga, rzymsko-katolickiego księdza i pisarza dziecięcych 
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utworów. Ostatnie dwie części zawierają powieści dla dzieci różnych, prze-
ważnie francuskich autorów XIX w. (m.in. Alfreda des Essertsa (1811‒1893) 
i Alida de Savignac (1796‒1847). Wszystkie współoprawne utwory zbioru 
w tłumaczeniu Władimira Michajłowicza Strojewa (1812‒1862), dzienni-
karza i tłumacza. Całość zawiera dwadzieścia dwie ręcznie kolorowane 
litografie z dziećmi, scenami rodzajowymi i zwierzętami. Otarcia opr., 
zwłaszcza krawędzi, wewnątrz naturalne zbrązowienia. Złocenia w pełni 
zachowane. Stan ogólny bardzo dobry. 1 500. –

117. BLANCHARD Pierre (1772‒1856): Skarbiec 
dla dzieci, czyli Moralność, cnota i obyczajność 
przez…; na pol. zaś język z 26-ego wyd. prze-
łożone i o 3 część pomnożone przez P.(awła) 
Rzewuskiego (1804‒1892). Warszawa: S. Orgel-
brand, 1850. – [2], III, [1], VI, 7‒344 s., [4] k. tabl. 
(staloryty), finaliki w drzeworycie, 18 cm, opr. 
ppł. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Bibliote-
ka Kolegium Jezuitów w Starej Wsi. Popularne 
wydawnictwo katolickie dla dzieci z przystępnie 
podaną nauką o obyczajach i etyce. Zbrązowie-
nia i otarcia okładzin, stan dobry. 250. –

118. BUDNY Szymon (1530‒1593): O urzędzie 
miecza używającem (1583). Wydał St. Kot. War-
szawa: Kasa im. Mianowskiego, 1932. – XII, 259 
s., 24 cm, brosz. wyd. Dzieło polemiczne, ide-
ologa ruchu ariańskiego w Polsce, poświęco-
ne ówczesnym wśród Braci Polskich debatom, 
czy „prawdziwi chrystyjanie” mogą obejmować 
urzędy państwowe, służyć w wojsku, posiadać 
majątki i korzystać z pracy poddanych. Napi-
sane doskonałą polszczyzną, w duchu umiar-
kowanym, stanowi główne źródło informacji 
o ideologii pierwszych arian polskich. Obficie 
wykorzystane przez Aleksandra Brücknera i od 
niego recypowane przez Stefana Żeromskiego, 
Zofię Kossak-Szczucką oraz Czesława Miłosza 
(w „Dolinie Issy”). Zabytki Literatury z Doby 
Reformacji, Nr. 1. Drobne przybrudzenia okł., 
wewnątrz nierozcięty egz. w bardzo dobrym 
stanie. 100. –
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119. BUŁHARYN Tadeusz (1789‒1859): Mazepa. Ro-
mans historyczny… Gródek: J. Czaiński. 1891. – 
359 s., 21 cm, opr. ppł. z epoki. Powieść historycz-
na o hetmanie ukraińskim, który w okresie wojny 
północnej w sojuszu ze Szwedami i Stanisławem 
Leszczyńskim wystąpił przeciw Rosji. Autor był 
z pochodzenia szlachcicem polskim o korzeniach 
tatarskich, który po 1812 przeszedł całkowicie na 
służbę Rosji i stał się płatnym agentem III. Od-
działu Kancelarii Osobistej Jego Cesarskiej Mości. 
Otarcia opr., stan dobry. 75. –

120. BUNIN Iwan (1870‒1953): Poezje w przekładzie 
Stanisława Michała Grabowskiego (współwyd.) 
GRABOWSKI Michał Stanisław: Wiersze i Ty. 
Lwów: „Kresy”, 1939. – 38, [2] s., 23 cm, brosz. wyd. 
Biblioteka Poetów Kresowych, Z. 1. Zbiór 17 wier-
szy rosyjskiego poety i emigranta, pierwszego ro-
syjskiego laureata Literackiej Nagrody Nobla. In-
tegralną część broszury stanowi zbiór 9 utworów 
poetyckich o tematyce osobistej z prośbą o niedru-
kowanie krytyk i recenzji. Nakład 200 egz. Okł. 
rys. Sławomir Szpakowski (1908‒1994). Pierwsze 
polskie tłumaczenie poezji Iwana Bunina. Zażółcenia okł. na licu niewiel-
kie przybrudzenia na odwrocie. Wewnątrz czysty egz., stan dobry. 50. –

121. BURNETT Frances Hodgson 
(1849‒1924): Mały Lord; oprac. Sta-
nisława Skorupyczna [właśc. Skorup-
czyna]. [Norymberga: Wyd. Polskie 
R. Wegner, [1946]. – [32] s., il., 31 cm, 
opr. ppł. wyd. Słynna powieść dla 
dzieci angielskiej pisarki (tyt. oryg. 
„Little Lord Fauntleroy”) Grzbiet pod-
klejony, niewielkie uszkodzenia mię-
dzyokładkowe (dziurki), stan bardzo 
dobry. 90. –
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122. BUYNO-ARCTOWA Maria (1877‒1952): 
Ojczyzna. (Opowiadanie z ostatnich czasów). 
Warszawa: M. Arct, 1922. – 226 s., 20 cm, opr. 
ppł. wyd. Tyt. tłocz. złotem na grzbiecie. Po-
wieść dla młodzieży z czasów I wojny świa-
towej, które akcja dzieje się pod okupacją 
niemiecką. Drobne otarcia opr., napis nieco 
wyblakły, zażółcenia, stan dobry. 50. –

123. BYRON [George Gordon] (1788‒1824): 
Mazepa: poemat; przekład wolny na wiersz 
polski przez Michała Chodźkę (1808‒1879) 
Wyd. ozdobne z rycinami. Paryż: W miesz-
kaniu tłómacza i w Księgarni Polskiej, [1860]. 
– 66 s., [4] k. tabl. (drzeworyty), 21 cm, opr. ppł. 
z epoki. Proweniencje z epoki: „Edouard de 

Kowalczyński”; „W. Zakrzewski”. Drzeworyty Noël Eugène Sotaina (1816-?) 
wg rys. Boratyńskiego [Emil Jurkiewicz] i Wojciecha Kossaka. Narracyjny 
poemat angielskiego romantycznego poety związany z romansem młodego 
dworzanina króla Jana Kazimierza, późniejszego hetmana ukraińskiego. 
Współwydane z utworem „Śmierć Jonathana syna Saulowego” w przekła-
dzie wolnym z (Alfonsa de) Lamartine’a (1790‒1869) przez tegoż tłumacza. 
Zbrązowienia na kartach, otarcia krawędzi opr., grzbiet w niewielkim stopniu 
nadpęknięty. Stan dobry. 80. –
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124. BYRON Jerzy Gordon Lord (1788‒1824): Don Juan; przekład Edwarda Po-
rębowicza (1862‒1937). Wyd. nowe przerobione. Warszawa: IW „Bibljoteka 
Polska”, 1922. – [4], 631 s., 20 cm, opr. pełna skóra. Grzbiet tłocz. złotem z tyt. 
i ozdobnikami, na przednim licu ślepo tłocz. podobizna autora. Znakomity 
przekład poematu dygresyjnego, jednego z najlepszych dzieł autora. Wyd. 
tzw. luksusowe. Wielka Biblioteka, nr 14. Nieduże zagięcia wystających kra-
wędzi okł. i otarcia krawędzi grzbietu, stan bardzo dobry. 250. –

125. BYSTROŃ Jan Stanisław (1892‒1964): Łań-
cuch szczęścia i  inne ciekawostki. Warszawa: 
„Rój”, 1938. – 230, [3] s., 19 cm, opr. ppł. z epoki 
z tłocz. na pł. Znak własnościowy. Magiczna moc 
słowa w napisach i tekstach w ciągu wieków. Zbiór 
przykładów z dawnych lat i współczesnych pisa-
rzowi. Zawiera: Napisy: na zewnątrz i wewnątrz 
domów; w karczmach; nieudolne i śmieszne; oko-
licznościowe; na drzewach; turystów; na mogiłach 
i figurach; na broni; na łyżkach i innych przedmio-
tach; na książkach; figle ogrodnicze; napisy w Fir-
lejowie. Znaki: graniczne, przydrożne, obwiesz-
czające, sprzedaży i godła kupieckie, zwołujące, 
własnościowe. Stan bardzo dobry. 75. –

126. CZUCHNOWSKI Marian (1909‒1991): Fiołki 
z Warszawy. Sztuka teatralna w 3 aktach. Londyn: 
[b.w.], 1954. – 64 s., 24 cm, brosz. wyd. Dedykacja 
autora dla Zofii z Kajzerów generałowej Tadeuszo-
wej Kasprzyckiej (1911‒2002), przedwojennej aktor-
ki i skandalistki. Pieczątka własnościowa na okł. 
Sztuka z udziałem Fryderyka Chopina i jego sio-
stry, Delfiny Potockiej oraz Cypriana Kamila Nor-
wida. Rysunek na okł. Jerzy Faczyński (1917‒1995). 
Drobne zaplamienia na okł., wewnątrz stan bardzo 
dobry. 60. –
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127. DĘBICKA Elżbieta (1885‒1954) DEL-
MAR [pseud.]: Zrodzeni na jednej 
ziemi. Powieść odznaczona czwartą 
nagrodą z portretem autorki. Lwów: 
„Lektor” Inst. Literacki, 1924. – [4], 
493 s., [1] k. portr., 19 cm, opr. pł. 
z  epoki (kwiatowy wzór). Powieść 
galicyjskiej ziemianki na tle wojny 
polsko-ukraińskiej w 1919 r. Ponury 
obraz ukraińskiej okupacji i gehen-
ny Polaków w kresowym miasteczku. 
Zażółcenia papieru i ślady używania. 
Stan dobry. 70. –

128. DŁUGOSZ Stanisław (Jerzy Tetera) (1892‒1915): Przed złotym czasem… 
Z przedmową Andrzeja Struga (1871‒1937). Kraków: nakł. Rodziny, 1917. – 

XXIII, [1], 199, [5] s., [1] k. tabl. (fotografia naklejana), 20 
cm, opr. ppł. z epoki. Pośmiertny zbiór wierszy i pism 
(w tym urywki pamiętnika z lat 1914‒1915) jednego z naj-
wybitniejszych poetów legionowych, oficera I Brygady 
Legionów Polskich, poległego w boju z Rosjanami. Orygi-
nalna fotografia z epoki wklejona do wydania. Niewielkie 
ślady usuniętych znaków własnościowych na pierwszych 
kartach. Ślady używania. Stan ogólny dobry. 80. –

129. DOSTOJEWSKI Teodor (1821‒1881): Biesy; tł. T.K. 
[Tadeusz Kotarbiński (1886–1981)]. Cz. 1‒8. Warszawa: Re-
dakcya i Administracya [Biblioteki Dzieł Wyborowych], 
1908. – 138; 143; 159; 151; 160; 151; 141; 142 s., 18 cm, opr. pł. 
wyd. Tytuł tłocz. na grzbiecie. Zapomniany dziś przekład 
dzieła rosyjskiego pisarza, pióra młodego Tadeusza Kotar-
bińskiego z uwagami tłumacza. Stanowi przykład krótkie-
go okresu współpracy przyszłego profesora z BDW (tłu-
maczył również „Opowiadania” Czechowa). Ten epizod 
tłumacza w życiu Tadeusza Kotarbińskiego nie został od-
notowany w katalogach Biblioteki Narodowej, ani Nukatu 
(2015). Powieść stanowi panoramę rosyjskiej myśli 2 poł. 
XIX w. i pamflet na ruch rewolucyjny. Pod postaciami wy-
stępujących tu bohaterów powieściowych kryją się auten-
tyczne postacie (m.in. Iwan Turgieniew, Michał Bakunin 
i Siergiej Nieczajew). Naturalne zażółcenia papieru, poz 
tym stan bardzo dobry. 200. –
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130. DRUKI polskie XV-XVIII w. Warsza-
wa: Antykwaryat Polski Hieronima Wil-
dera i S-ki, 1914. – 64 s., 22 cm, brosz. 
wyd. Pieczątka: „Z Księgozbioru Stan. 
Laskowskiego”. Zbiór 350 starodruków 
polskich w ofercie jednego z najsłyn-
niejszych antykwariatów warszawskich 
w Królestwie Polskim. Zawiera indeksy 
alfabetyczne, miejscowe, rytowników 
i malarzy. Katalog nr 20. Serya I [wię-
cej w tej serii nie wydano]. Przykurze-
nia okł., uszkodzenia grzbietu, blok opr. 
zwarty. Stan ogólny dobry. 50. –

131. DUMAS Alexandr (1802‒1870): Pamięt-
niki D’Antony; tłum. Felix Wołłczaski. 
T. 1‒2. Wilno: Rubin Dajen, 1840. – [8], 
166, [1]; X, [2], 126, [1] s., 16 cm, opr. płsk. 
z epoki z szyldzikami. Zbiór 4 opowia-
dań przygodowych, których akcja dzieje 
się w różnych częściach zachodniej Eu-
ropy. Z listą prenumeratorów w t. 2 ze 
środowiska wileńskiego. Otarcia opr., 
brak szyldzika (ślad) w 1. tomiku, drobne 
zbrązowienia, ślady po owadach w t. 2, 
stan dobry. 160. –

132. DZIENNIK dla dzieci. Wyd. przez Sta-
nisława Jachowicza (1796‒1857). R. I, 
t. III, nr 146‒225. Warszawa: w Druk. 
A. Gałęzowskiego, 1830. – 324 s., 15 cm, 
współopr. płsk. z epoki. Tytuł tłocz. zło-
tem na grzbiecie, stare znaki własnościo-
we (inicjały „W.Ł.”; „A.K.”) z epoki. Cza-
sopismo dla dzieci wychodzące w okresie 
2 I – 31 XII 1830 r. Obejmuje okres od VII-
-IX 1830 r. Pismo autorskie czołowego 
bajkopisarza polskiego skierowane do 
młodego czytelnika w sposób nowoczesny w duchu kształtowania jego 
samodzielności, rozwoju wiedzy i postawy obywatelskiej. Zawiera pro-
zę i wiersze. Otarcia opr., złocenia w dużym stopniu wyblakłe, wewnątrz 
zbrązowienia i zaplamienia, stan dobry. 250. –
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133. ENCYKLOPEDJA humoru i  satyry 
polskiej. Pod red. Antoniego Orłowskiego 
(Krogulca). Warszawa: Tygodnik „Mucha”, 1914. 
– [4], 448; [2], 352; [4], 416; [4], 338, II, XIII s., 25 
cm, opr. pł. z epoki. Tytuł tłocz. złotem na grzbie-
cie, w t. 1 zachowana oryg. okł. brosz. Dzieło sta-
nowi kontynuację i uzupełnienie „Ksiąg humoru” 
Kazimierza Bartoszewicza z 1860 r. „Przedstawia 
niejako całokształt objawów w tej sferze, obejmu-
jąc obok wybranych utworów dawnych pisarzów, 
prace żyjących, a nadto anegdoty, dykteryjki 
i opowieści, nigdzie niedrukowane, przechowy-
wane jedynie w tradycji ustnej”. Wśród autorów 
tekstów m.in. Ignacy Baliński, Leo Belmont, 
Mikołaj Biernacki, Wacław Gąsiorowski, Wik-
tor Gomulicki, Czesław Jankowski, Wespazjan 
Kochowski, Ignacy Krasicki, Konstanty Krum-
łowski, Jan Lemański, Adam Mickiewicz, Adolf 
Nowaczyński, Artur Oppman, Antoni, Orłow-
ski, Wł. St. Reymont, Adolf Starkman, Włodzi-
mierz Stebelski, Klemens Szaniawski, Tadeusz 
Żeleński i Alojzy Żółkowski. Układ dwuszpalto-
wy. Niewielkie otarcia względnie przybrudzenia 
grzbietów opr., gdzieniegdzie zażółcenia, stan 
dobry. 900. –

134. FACECJE i anegdoty. Ze źródeł polskich 
i obcych wybrał M. P. [Warszawa]: „Wesoła Bi-
blioteka”, [1925]. – 137 s., 17 cm, opr. karton wyd. 
Tytuł i seria druk. kolorowo na okł. i grzbiecie. 
Antologia anegdot, przeważnie staropolskich 
i pochodzenia francuskiego z życia różnych sfer. 
Stan bardzo dobry. 60. –

135. GARCZYŃSKI Stefan (1805‒1833): Poezye. Lipsk: F.A. Brockhaus, 1860. – 
VI, [2], 199, [1] s., 19 cm, opr. pł. z epoki. Obustronnie tłocz. ślepą ramką 
i złotem. Ornamentyka roślinna. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Poezje 
romantyczne przyjaciela Adama Mickiewicza z utworami poświęconymi 
powstaniu listopadowemu (m.in. „Reduta Ordona”). Gdzieniegdzie notatki 
ołówkiem na marginesach (komentarze, poprawki i uwagi). Zbrązowienia. 
Krawędź grzbietu nadpęknięta (odchodzi od grzbietu, blok książki zwarty), 
stan dobry. 80. –
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136. GASZYŃSKI Konstanty (1809‒1866): Pisma prozaiczne. Lipsk: 
F.A. Brockhaus, 1874. – VI, [2], 279 s., 19 cm, opr. pł. wyd. Obu-
stronnie tłocz. podwójną ślepą ramką przy krawędziach. Tytuł 
tłocz. złotem na grzbiecie. Biblioteka Pisarzy Polskich, t. LXIX. 
Zbiór poezji emigracyjnych nazwany przez Mickiewicza: „bu-
kietem pięknych kwiatów, rzuconych na bruk” paryski. Drobne 
otarcia. opr., stan bardzo dobry. 100. –

137. GE I J E R STA M G öst a  a f 
(1858‒1909): Moi chłopcy. Szwedz-
kie opowadanie dla dzieci; przełoż. 
Janina Mortkowiczowa (1875‒1960); 
ilustr. Zdzisław Eichler (1883‒1949). 
Wyd. 2. Warszawa: J. Mortkowicz, 
[1911]. – 117, [1] s., il. w ramach pa-
ginacji, 20 cm, opr. ppł. wyd. Książ-
ka dla dzieci autorstwa szwedzkiego 
pisarza nurtu naturalizmu. Okład-
ka ze śladami zaplamień, wewnątrz 
zbrązowienia i w kilku miejscach 
ślady po kleju, stan dobry. 50. –
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138. GLISCZYŃSKI Michał (1814‒1874): Rozma-
itości naukowe i literackie. T. 1‒10. Warszawa: nakł. 
autora, 1859‒1860. – [6], 136, [1]; 177, [2]; 158, [1]; 158, 
[1]; 152, [1]; 142, [1]; 142, [1]; [4], 186, [1]; [4], 179; [4], 143, 
[1]; [4], 149, VIII, II s., 17 cm, współopr. płsk z epoki 
w 2 wol. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Obejmu-
je: Co jest historya; Historia Żuawów; Handel her-
batą w Rossyi i Polsce; Pani de Lützów; Systema-
ta filozoficzne XVIII wieku; Dwór Mehmeda-Ali; 
Pośmiertne pamiętniki Chateaubriand’a; Grzegorz 
VII; Krotki rys życia i prac. J.J. Berzeliusa; Innocenty 
III; Epopeja i filozofia w Indyach; Żywot i pisma Jana 
Majorkiewicza; Lokk, jego życie, ogólny charakter 
jego filozofii; Antoni Muczkowski; Księga I Kroniki 
Galla; Filip Kallimach Buonacorsi; Pojedynek; Ma-
zarini; Kilka słów nad uwagami pana Prusinowskie-
go; Sandor Petoefi, poeta węgierski; Alfons Esqu-

iros: Kluby w Londynie; Dziwactwa amerykańskie; Karta wizytowa djabła; 
Urywek z pamiętników dziwaka; Związki społeczne przed wyrobieniem 
się pojęcia własności czyli stan plemienny ludzi. Komplet dzieła obejmu-
jący szkice biograficzne, filozoficzne, historyczne i obyczajowe autorstwa 
literata warszawskiego. Napisane językiem żywym i łatwym w odbiorze, 
popularyzujące rozmaite dziedziny wiedzy. Wewnątrz drobne zbrązowienia 
i przybrudzenia, otarcia opr., znaczniejsze przy krawędziach i narożnikach, 
krawędź grzbietu vol. 2 pęknięta, stan dobry. 300. –
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139. GODEBSKI Cyprian (1765‒1809): Dzieła wierszem i prozą… po śmierci au-
tora zbierane, po większej części drukiem nie ogłoszone. Cz. 1‒2. Warszawa: 
N. Glücksberg, 1821. – [6], 237 s., [1] k. tabl. (litografia); [6], 241‒461, [3] s., 20 
cm, opr. karton z epoki okl. pap. z 2 szyldzikami tłocz. złotem. Supereksli-
bris na szyldziku: „Paulina D.” [Paulina z Działyńskich Dzieduszycka 
(1795‒1856)?] Pierwsze zbiorowe wydanie pism Godebskiego, opublikowane 
staraniem syna poety, zawierające liczne pierwodruki utworów wierszem 
i prozą. We wstępie „Pochwała Cypriana Godebskiego” autorstwa Józefa 
Kalasantego Szaniawskiego. Obejmuje również powieść wspomnieniową 
„Grenadyer filozof” dotyczącą służby autora w Legionach Polskich Dą-
browskiego. Zagięcia pierwszych kart, zbrązowienia. Drobne otarcia opr., 
szczególnie narożników, stan bardzo dobry. 500. –

140. 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. Fol-
tin, 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 najciekawszych tłumaczeń dzieła wielkiego poety niemieckiego o obję-
tości niemal dwukrotnie większej od oryginału z zachowaniem charakte-
ru wypowiedzi. 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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141. GORECKI Antoni (1787‒1861): Pisma… T. 1‒2. (Wyd. uprawnione E.I. Ka-
sprowicza). Lipsk: F.A. Brockhaus, 1886. – XVI, 276; IX, [1], 312 s., 19 cm, 
opr. pł. z epoki. Obustronnie tłocz. ślepą ramką, tytuł tłocz. złotem na 
grzbiecie. Zbiór utworów, głównie poetyckich, autora okresu romantyzmu, 
powstańca 1831 r., przyjaciela (do czasów Towiańskiego) i powinowatego 
Adama Mickiewicza, związanego z emigracją popowstaniową we Francji. 
Biblioteka Pisarzy Polskich, t. LXXX-LXXXI. Nieznaczne otarcia krawędzi 
grzbietu, stan bardzo dobry. 180. –

142. GÓRNICKI Łukasz (1527‒1603): Pisma. 
Cz. 1‒4. Warszawa: A. Gałęzowski i Komp., 
1828. – [4], XIV, [4], 257; [5], 264‒534; [5], 
540‒806; [5], 814‒865, [7], 204 s., 17 cm, opr. 
płsk. czarny z epoki. Tytuł tłocz. złotem na 
grzbiecie. Edycja trzech najważniejszych 
prac czołowego polskiego pisarza politycz-
nego okresu Odrodzenia. T. 1‒3 obejmuje 
„Dworzanina polskiego”; w t. 3‒4 „Włoch 
to iest trzech dni rozmowa na elekcyi kro-
la Zygmunta III” oraz „Dzieie w Koronie 
Polskiey za Zygmunta Igo y Zygmunta Augusta”. Zbiór Pisarzów Polskich, 
cz. 1, t. 1‒4. Otarcia krawędzi opr., okładzin, złocenia zachowane, wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 360. –

143. HEMAR Marian (1901‒1972): Dwie ziemie świę-
te. Wyd. 2 powiększone. London: J. Rolls, 1945. – 45, 
[2] s., 22 cm, brosz. wyd. Ekslibrisy, m.in.: „Ruchoma 
Biblioteka Lotnicza biskupa polowego”. Poszerzona 
edycja wierszy emigracyjnych powstałych w Palesty-
nie i Egipcie w latach 1939‒1942. Projekt okł. i ilustr. 
Janina Konarska (1902‒1975). Drobne przykurzenia 
okł., stan bardzo dobry. 60. –

144. HEMAR Marian (1901‒1972): Lata londyńskie. 
Londyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1946. – 
43, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Pierwodruk. Zbiór 
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22 utworów poetyckich. Papier kredowy. Stan 
bardzo dobry. 60. –

145. JUSZKIEWICZOWA Maria (1894-?): O dużym 
Tomku. [Warszawa: b.w., 1934]. – 80, [1] s., il., 20 cm, 
opr. ppł. wyd. Podpis własnościowy m. okł. Zbiór 
czterech opowiadań dla dzieci, umiejscowionych 
w egzotycznych krajach. Biblioteka Książek Różo-
wych, nr 176. Okładka i ilustr. Zofii Horodyńskiej 
(1913‒1944). Otarcia opr., zwłaszcza krawędzi, stan 
dobry. 50. –

146. [KAMIŃSKI Aleksander] GÓRECKI J. [pseud.]: 
Kamienie na szaniec. Opowiadanie o Wojtku i Czar-
nym. Wyd. 1. Warszawa KOPR, TZWW 1943. – 67, 
[1] s., 16,5 cm, brosz. wyd. Okładka kolor. Stanisław 
Kunstetter (1912‒1985) z Oddziału VI Biura i Informa-
cji Prasowej Komendy Głównej AK. Drobne przybru-
dzenia i zagięcia okł. przy narożnikach, uszczerbek 
dolnej krawędzi s. 65‒66 z ubytkiem tekstu. Dołą-
czono uzupełnioną dwustronnie takąż kartę. Między 
okł. rysunki i zapiski, wewnątrz na ogół czysty egz. 
Stan ogólny dobry. Rzadkość. 500. –

147. KARPIŃSKI Franciszek (1741‒1825): Dzieła… Wyd. 
stereotypowe. Warszawa: W. Krasiński, 1830. – [2], 
X, 467, [3] s., finaliki w drzeworycie, 21 cm, opr. brą-
zowy płsk. z epoki. Tyt. tłocz. złotem na grzbiecie. 
Poezja i proza pisarza tworzącego w duchu Oświe-
cenia oraz związanego z nurtem sentymentalizmu. 
Z przedmową Kazimierza Brodzińskiego. Układ 
częściowo dwuszpaltowy. Brak k. z portr. autora. 
Zbrązowienia i gdzieniegdzie drobne ślady zalania, 
stan dobry. 200. –

148. KOCHOWSKI Wespazjan Hieronim (1633‒1700): 
Pisma wierszem i prozą. Wyd. Kazimierza Józefa 
Turowskiego. Kraków: Biblioteka Polska, 1859. – 
328; 143; 23; 37; 303; 64; 154; 75 s., 21 cm, współopr. 
tw. współcz. z 2 szyldzikami. Zbiór poezji jedne-
go z najwybitniejszych autorów polskiego baroku, 
przedstawiciela literatury sarmackiej. Obejmuje 
następujące zbiory: Liryka polskie w niepróżnują-
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cem próżnowaniu r.p. 1674; Epigrammata polskie; Kamień świadectwa; 
Dzieło boskie; Ogród panieński; Psalmodya polska; Chrystus cierpiący; 
Różaniec. W niektórych częściach (tomikach) niewielki ślad po zacieku 
w górnym prawym rogu, czysty egz., stan dobry. 150. –

149. [KONARSKI Feliks] (1907‒1991) Ref-Ren [pseud.]: 
Serce na dłoni. Wiersze i piosnki. Londyn: [b.w.], 1958. – 
57 s., 21 cm, brosz. wyd. Zbiór nostalgicznych utworów 
emigracyjnych, m.in.: Kolęda uchodźcy; Spacer po War-
szawie. Przybrudzenia i zagięcia okł., stan dobry. 35. –

150. KONARSKI Feliks (Ref-Ren) (1907‒1991): Wolna 
piosenka. [London: nakł. aut., po 1946]. – 39, [1] s., 22 cm, 
brosz. wyd. Pieczątka emigracyjna. Zbiór emigracyjnych 
piosenek autora pieśni „Czerwone maki na Monte Cassi-
no”. Na okł. podtyt.: „Poemat o wolnej Polsce”. Drobne 
zagniecenia na okł., stan dobry. 35. –

151. KONSTANTY z Ostrowicy (ok. 1435-po 1500): Pa-
miętniki Janczara Polaka przed r. 1500 napisane. Warsza-
wa: A. Gałęzowski i Komp., 1828. – [2], 261, [3] s., 17 cm, 
opr. płsk. czarny z epoki. Tytuł tłocz. złotem na grzbie-
cie. Pierwsza polska edycja „Kroniki Tureckiej” autorstwa 
Serba Konstantego Michajłowicza z Ostrowicy. Dzieło hi-
storyczne dotyczące religii i obyczajów tureckich, dzieje 
stosunków serbsko-tureckich i opis organizacji państwa 
osmańskiego oraz memoriał polityczny skierowany do 
królów polskich z dynastii Jagiellonów wzywający ich do 
walki przeciw Turkom. Zbiór Pisarzów Polskich, cz. 2, 
t. 5. Otarcia opr., okładzin, złocenia zachowane, wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. Zob. il. 86. 150. –

152. KOSTOMAROW Nikołaj J. (1817‒1885): Kudejar. 
Powieść historyczna z czasów Iwana Groźnego. T. 1‒3. 
[Warszawa]: Biesiada Literacka, [1913]. – 176; 139; 160 
s., 19 cm, opr. pł. wyd. Tyt. tłocz. złotem na grzbiecie 
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i przednim licu (z wizerunkiem cara). Opr. wyd. sygn.: „Introligatornia 
J.F. Puget i Ska”. Pieczątka prywatna. Dzieło ukraińskiego historyka i pi-
sarza, związanego z Uniwersytetem w Petersburgu. Drobne otarcia, tyt. 
na grzbiecie nieco wyblakły, miejscami naturalne zażółcenia na obrze-
żach, stan dobry. 180. –

153. KRASIŃSKI Zygmunt (1812‒1859): Poezje…; wstęp 
E.Ł. Kasprowicz. T. 1‒3. Lipsk: F.A. Brockhaus, 
1883‒1907. – LIV, [2], 263; [6], 234; [6], 323 s., 19 cm, 
opr. pł. z epoki. Obustronnie tłocz. ślepą ramką, 
tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Zbiór utworów 
zarówno o charakterze poetyckim, jak i pism po-
mniejszych prozą oraz dramatów ( „Nie-boska ko-
media” i  „Irydion”). Biblioteka Pisarzy Polskich, t. 
XXIII-XXV. Nieznaczne otarcia krawędzi grzbietu, 
stan bardzo dobry. 250. –

154. [KRASZEWSKI Józef Ignacy] KSIĄŻKA jubi-
leuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej dzia-
łalności literackiej J.I. Kraszewskiego. Warszawa: 
Druk J. Ungra, 1880. – [10], CIV, 527, XVIII, [5] s., 
[25] k. tabl. drzeworytów sztorcowych (facs., il., 
pl., portr.), 26 cm, opr. pł. Tytuł tłocz. złotem na 
grzbiecie i w centrum lica. Po obu stronach ślepo 
tłoczona ozdobna ramka z roślinnymi ozdobnika-
mi. Opr. sygn.: „A. Kantor Introligator w Warsza-
wie”. Zawiera m. in. obszerną biografię pisarza pióra 
Adama Pługa, obraz jego twórczości z lat 1830‒1880 
w dziedzinach powieściopisarstwa, poezji, filozofii, 

dziejopisarstwa, krytyki 
literackiej, podróżopisarstwa, dziennikarstwa 
i edytorstwa, a także wspomnienia o pisarzu au-
torstwa Aleksandra Kraushara. Ryciny zawierają 
całostronicowe drzeworyty z widokami Warsza-
wy, Wilna, Łucka, Żytomierza, Swisłoczy, Lu-
blina, Białej, Romanowa Podlaskiego, Horodca 
i Gródka. Wśród nich kilka ilustracji dworków 
szlacheckich związanych z Kraszewskim i domów 
starej Warszawy. Układ dwuszpaltowy. Otarcia 
krawędzi opr., grzbiet nadpęknięty, kilka kart 
poluzowanych i niewielkie zażółcenia na krawę-
dziach, stan dobry. 200. –
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155. KUBIAK Tadeusz (1924‒1979): Rzecz o trasie W-Z. 
Warszawa: „Prasa Wojskowa”, 1949. – 15, [1] s., 20 
cm, brosz. wyd. Socrealistyczna apologia Warsza-
wy. Biblioteka Poetycka Domu Wojska Polskiego. 
Projekt okł. Tadeusz Gronowski (1894‒1990). Na-
rożnik okł. nadłamany, stan dobry. 40. –

LAMUS. Czasopismo literacko-artystyczne wydawane 
we Lwowie w latach 1908‒1913 (jako kwartalnik, od 1911 
rocznik). Redaktorem i założycielem pisma był Michał 
Pawlikowski (1887‒1970), przy współudziale ojca Jana 
Gwalberta Pawlikowskiego i Maryli Wolskiej. Był to „periodyk o wysokim po-
ziomie estetycznym” zarazem znacznie kosztowny. Publikowało głównie po-
ezję i prozę parnasistowską i modernistyczną (m.in.: J. Kasprowicz, L. Rydel, 
L. Staff, S. Wyspiański i J. Żuławski). W dziale archiwalnym zamieszczało nie-
znane utwory i listy A. Mickiewicza, C.K. Norwida, W. Pola, J. Słowackiego i K. 
Ujejskiego oraz C. Chopina i A. Grottgera. Wydawane we Lwowie nakładem 
A. Altenberga i J. Mortkowicza. Niniejsza oferta stanowi zbiór sześciu zeszy-
tów wydawnictwa z lat 1909‒1910 z zachowanymi wydawniczymi okł. broszur 
(przy ich projektowaniu wykorzystano m.in. sztychy Daniela Chodowieckiego, 
J. Falcka i Kajetana Kielisińskiego). Jednolita oprawa introligatorska z epoki 
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie i licu, wys. 25 cm. Drobne zaplamienia lub przy-
brudzenia na okł. pierwszego i ostatniego zeszytu. Wewnątrz stan bardzo dobry. 

156. LAMUS, z. 2: wiosna 1909. – [2], 147‒304 s., [2] k. tabl. il., [1] k. fak-
symile. Zawiera m.in. utwory literackie Władysława Orkana, Maryli 
Wolskiej i Tymona Zaborowskiego; korespondencję Stanisława Wy-
spiańskiego; opinie Karola Lanckorońskiego i Leona Pinińskiego 
o Miejskiej Galerii Obrazów we Lwowie oraz faksymile autografu Fry-
deryka Chopina. 100. –
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157. LAMUS, z. 3: lato 1909. – [2], 307‒470 s., [1] k. tabl. il. W numerze m.in.: 
utwory literackie Lucjana Rydla, Mieczysława Smolarskiego, Leopolda 
Staffa i Kornela Ujejskiego; listy Artura Grottgera; analiza autentyczności 
(zaginionego po II wojnie światowej) obrazu Rafaela „Portret młodzieńca” 
ze zbiorów ks. Czartoryskich w Krakowie autorstwa Leona Pinińskiego 
oraz faksymile listu Adama Mickiewicza do Mazziniego. 100. –

158. LAMUS, z. 4: jesień 1909. – [6], 473‒621 s., [2] k. tabl. il. Zawiera m.in.: 
utwory literackie Adama Asnyka, Jana Kasprowicza, Wincentego Pola, 
Juliusza Słowackiego (pierwodruk z nieznanej spuścizny), Józefa Szuj-
skiego i Kornela Ujejskiego; studium Leona Pinińskiego o „Damie z ła-
siczką” Leonarda da Vinci w Galerii ks. Czartoryskich w Krakowie; szkic 
Mieczysława Tretera o malarzu Stanisławie Poraj-Chlebowskim i listy 
Artura Grottgera. 100. –

159. LAMUS, z. 5 (t. II, z. 1): zima 1909‒1910. – [2], 3‒135 s., [3] k. tabl. il., [1] k. 
złoż. faksymile. W tekście m.in.: listy Adama Mickiewicza; Ludwik Bir-
kenmajer, Mikołaj Kopernik a Zakon Krzyżacki z faksymile nieznanych 
listów sławnego astronoma; korespondencja Artura Grottgera; studium 
Zygmunta Batowskiego o nieznanym obrazie przypisywanym Rembrand-
towi z galerii hr. Dzieduszyckich we Lwowie. 100. –

160. LAMUS, z. 7 (t. II, z. 3): lato 1910. – [2], 283‒422 s., [2] k. tabl. il. W nu-
merze m.in.: utwory literackie Konstantego Gaszyńskiego i Władysława 
Orkana; korepondencje Elizy Orzeszkowej i Stanisława Wyspiańskiego; 
studium Pawła Ettingera, „Polka” Antoniego Watteau. 100. –

161. LAMUS, z. 8 (t. II, z. 4): jesień 1910. – [4], 425‒535, [6] s., [3] k. tabl. il. 
W tekście m.in.: Jana Kasprowicza i Leopolda Staffa; studium Józefa Pio-
trowskiego „Füger, Lampi, Grassi w galeryi obrazów hr. Dzieduszyckich 
we Lwowie; z korespondencji Norblina (ks. A. Czartoryskiego, Kościuszki, 
Płońskiego, J. Krasińskiego) podał do druku Z. Batowski. 100. –
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162. LECHOŃ Jan: Rzeczpospolita Babińska. 
Śpiewy historyczne. Warszawa: Ignis, [1920]. 
– 73, [3] s., 23 cm, brosz. wyd. Zbiór 17 satyr 
politycznych wierszem i prozą czołowego 
przedstawiciela grupy poetyckiej „Skaman-
der” z lat I wojny światowej (rzeczywistość 
polityczna w  Królestwie Polskim) oraz 
pierwszych lat niepodległości. Zbrązowie-
nia i zagięcia okł., wewnątrz czysty egz. Stan 
ogólny dobry. 60. –

163. LENARTOWICZ Teofil (1822‒1893). Polska 
ziemia (: w obrazkach:). Przez T.L. (krypt.). 
Cz. 2. Kraków: Litografia Inst. Techn., 1848. 
– 32 s., 21 cm, poszyt wyd. z epoki. Jeden 
z pierwszych tomików poetyckich autora wy-
dany w okresie krakowskiej Wiosny Ludów. 
Zagięcia narożników, zażółcenia i drobne 
przybrudzenia, stan dobry. Rzadkie. 150. –

164. LESKI Władysław (1907-?): Jak pragnę Na-
fji! Zbiór felietonów z rysunkami autora; 
przedm. napisał Roll-Mops. [Włochy]: Re-
ferat Kultury i Prasy 3 D.S.K., 1945. – 120, 
[5] s., rys., 18 cm, brosz. wyd. Zbiór felieto-
nów z karykaturami autorstwa żołnierza II 
Korpusu, zapomnianego dziś pisarza czasów 
wojny, zmarłego na emigracji w Argenty-
nie. Książka składa się z 2 części. W pierw-
szej opisano codzienne historie żołnierskie 
(m.in. o  piciu, o  radiostacji niemieckiej 
„Wandzie” oraz frontowym życiu). Boha-
terem i narratorem części drugiej jest cwa-
niak starszy strzelec Feluś Golonka. Drobne 
przybrudzenia i uszkodzenia okł. na krawę-
dziach, stan dobry. 50. –

165. LIBERA Beata: Poezye. Kraków: Druk. Li-
teracka, 1908. – [80] s., 18 cm, brosz. wyd. 
Podpis własnościowy na k. przedtyt. Zbiór 
36 wierszy młodopolskich w 7 cyklach. Przez 
niektórych historyków literatury, autorka 
znana tylko z tego jednego tomu, jest uważa-
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na za ukrywającą się pod pseudonimem. Na licu 
w złoconym kwadracie popiersie kobiece. Stan 
bardzo dobry. 60. –

166. LIEBERT Jerzy (1904‒1931): Gusła. Warsza-
wa: F. Hoesick, 1930. – 80 s., 18 cm, brosz. wyd. 
Ostatni tomik przedwcześnie zmarłego poety 
uważanego „przez krytykę za jednego z naj-
zdolniejszych poetów młodszego pokolenia 
skamandrytów”. Drobne zbrązowienia na kra-
wędziach kart oraz minimalne uszczerbki kra-
wędzi okł., stan dobry. 60. –

167. ŁUSZCZEWSKA Jadwiga (1834‒1908) DEOTY-
MA [pseud.]: Wybór poezji. Xięga 2. Warszawa: 
K. Trepte, 1898. – 255 s., 19 cm, opr. pł. wyd. Ty-
tuł tłocz. złotem na grzbiecie i licu. Na przed-
nim licu bogato zdobiony wielobarwny motyw 
kwiatowy, na odwrocie ślepy tłok wydawcy, ob-
cięcia kart złocone. Zbiór poezji romantycznych 
z przypisami. Wydanie pośmiertne. Stan bardzo 
dobry. 120. –

168. ŁYSAKOWSKI Władysław 
Stanisław (1872-1936): Regjon du-
cha. Poezje. T. 1-5. Lwów: nakł. au-
tora, 1922-1936. – XII, 50, IV, 40, 
XIV, 220, [2] s.; XII, 40, VIII, 55, 
XV, 173, [5], [2], 15 s. (nuty); X, 75, 
IX, 197, [3], [4] (nuty) s.; XII, 40, XX, 
209, [1], VII, [1], 87 s., [5] k. tabl.: il., 
portr., 18-19 cm, opr. bordowy płsk. 
sześciopolowy z epoki, oryg. kolor. 
okł. brosz. zachowane (t. 1-4), brosz. 
wyd. (t. 5). Poszczególne tomy obej-
mują utwory poetyckie autora od 
najwcześniejszych lat życia. T. 1: cz. 
1 – Harfa, cz. 2 – Sonety, cz. 3 – Sa-
fona; t. 2: cz. 4 – Szkice Egiptu, cz. 
5 – Księga miłości, cz. 6 – Potęga 
Amona; Dodatek muzyczny „Re-
gionu ducha”; t. 3: cz. 7 – Heksalogi, 
cz. 8 – Don Rikardo; Drugi dodatek 
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muzyczny „Regionu Ducha”; t. 4: cz. 9 – Diversa, cz. 10 – Tajemnica, cz. 11 
– Apologia; t. 5: cz 12 – Ezopiada. Trzysta bajek. Ze wstępem autora i jego 
portretami. Projekt okładki i rysunków również autora. Ostatni dom wy-
dano pośmiertnie. Oprawa jednolita, wyklejki wewnętrzne i zewnętrzne 
ręcznie barwione w t. 1-4. Stan wszystkich tomów bardzo dobry. 450. –

169. MAJORKIEWICZ [Feliks] Jan [Nepo-
mucen] (1820-1847): Historya, literatura 
i krytyka. Literatura polska w rozwinię-
ciu historycznem. Warszawa: G. Sennen-
wald, 1850. – [6], 449, [4] s., 22 cm, opr. 
pł. z epoki z  tłocz. ślepo ramką przy 
krawędzi, w centrum lica tłocz. złotem 
orzeł carski z tarczką herbową na piersi 
z orłem polskim, całość okolona prostą 
ramką ze złotymi stylizowanymi naroż-
nikami (kombinacja roślinno-geome-
tryczna). Na grzbiecie tyt. tłocz. złotem, 
obcięcia kart złocone. Zbiór artykułów 
krytycznych o współczesnej literaturze 
polskiej autorstwa historyka literatury 
polskiej i filozofa związanego z Cyga-
nerią Warszawską i kręgiem Przeglądu 
Naukowego. (Seria): Pisma pośmiertne, t. 1. Otarcia krawędzi grzbietu 
i narożników, wewnątrz zbrązowienia, stan bardzo dobry. 150. –

170. MAKUSZYŃSKI Kornel (1884-1953): Wycinanki. Warszawa: Gebethner 
i Wolff, 1925. – 311, [1] s., 19 cm, opr. płsk. z epoki. Tytuł tłocz. złotem na 
grzbiecie. Obejmuje różne szkice literackie, jak: Pochwała wina; Szkoła 
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warjatów; Lekarstwo na złą żonę; Jak i gdzie kradną; Ostatnia krowa tłusta; 
Jak żyć bez pieniędzy; O Reymoncie wspaniałym i Reymoncie nielitości-
wym; Przewodnik po Zakopanem. Drobne otarcia krawędzi, stan bardzo 
dobry. 150. –

171. MALCZEWSKI Antoni (1793-1826): 
Marja. Powieść ukraińska. Warszawa: 
N. Glücksberg, 1825. 96 s., 20 cm, brosz. 
wyd.  Pierwodruk. Wybitne dzieło ro-
mantycznej powieści poetyckiej wzo-
rowanej na głośnej sprawie porwania 
i zabójstwa Gertrudy z Komorowskich 
Potockiej. „Ukraina, odmalowana 
w „Marii” barwami niezwykle wyrazi-
stymi, jako kraj melancholijnego czaru, 
zmieniła się w swoistą literacką ziemię 
obiecaną, pełną rodzimej egzotyki, i to 
właśnie stało się punktem wyjścia dla 
uwag o  szkole ukraińskiej, za której 
twórcę i mistrza poczytywano Malczew-
skiego” (J. Krzyżanowski, Dzieje literatu-
ry polskiej). Niewielkie uszkodzenia dol-
nej części okł. (przybrudzenia i zagięcia), 
zażółcenia papieru i zbrązowienia, stan 
dobry. Okładka uzup. Luźne składki, ide-
alne do opr. Rzadko spotykana pierwsza 
edycja przedwcześnie zmarłego prekur-
sora polskiego romantyzmu, zaliczanego 
do „ukraińskiego nurtu”. 500. –

172. MARKS-HAMULCZYK Janina (1943-): 
Pajęcza nić. Zbiór wierszy (1960‒1974). 
Melbourne: [b.w.], 1974. – 126, [6] s., 
portr., err., 18 cm, brosz. wyd. Z dedy-
kacją autorki. Poezje emigracyjne au-
torki osiadłej w Australii od 1966 r. Stan 
bardzo dobry. 45. –
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173. MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Grażyna. Powieść litewska. Poznań: 
J.K. Żupański, 1864. – frontispis (miedzioryt), [4], 59 s., [4] k. tabl. (miedzio-
ryty), 33 cm, opr. pł. wyd., obustronnie tłocz. potrójną ślepą ramką. W czę-
ści centralnej lica tyt. tłoczony złotem, obcięcia kart złocone. Powszechnie 
uważana za najpiękniejszą pod względem artystycznym edycja poematu 
poetyckiego „Grażyna”. Dzieło z tekstem w ozdobnej ramce, frontispisem 
i ilustracjami podług rysunków Antoniego Zaleskiego (1824-1885) rytowane 
przez Stanisława Łukomskiego (1832-1867) miedziorytnika poznańskiego 
i odbite w Paryżu. Okładka miejscami wyblakła, na krawędziach przednie-
go lica, grzbiecie i na przeważającej części odwrocia. Wewnątrz naturalne 
zażółcenia przy krawędziach kart, stan bardzo dobry. 2 400. –

174. MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Poezye. 
T. 1. Wyd. nowe pomnożone. Petersburg: 
nakł. autora, 1829. – XXXIV, [6], XXXVII-
-XL, 3-284, 15 cm, opr. płsk. z epoki. Zawie-
ra 10 pierwodruków utworów poetyckich. 
Oprawa ze znacznymi śladami otarć na 
okł., grzbiet z niewielkim ubytkiem w części 
górnej i uszkodzeniem, wewnątrz natural-
ne zbrązowienia i kilka śladów po zaciekach 
oraz atramentowy kleks na s. V i zygzaki na 
s. 22-23 (poza tekstem; takie same między 
okładkami III i IV), stan dobry. 1 800. –
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175. [MICKIEWICZ Adam (1798-1855)] Adam Mickie-
wicz o życiu duchowem. Z pism, przemówień i li-
stów zebr. Stanisław Pigoń (1885-1968). Poznań: Fi-
szer i Majewski, 1922. – 136, [1] s., [1] k. tabl., 16 cm, 
brosz. wyd. Zbiór cytatów z pism Adama Mickie-
wicza związanych z duchowością religijną. Drobne 
przybrudzenia okł., stan bardzo dobry. 60. –

176. [MICKIEWICZ Adam] KONARSKI Franciszek 
(1857-1907): Wiersz na pamiątkę sprowadzenia 
zwłok wieszcza… do grobów królewskich na Wa-
welu dnia 4. lipca 1890 r. Lwów: Tow. Pedagogiczne, 
[1890]. – [4] s., 20 × 13 cm. Okolicznościowy wiersz 
żałobny. Ślady składania, drobne przetarcie i przy-
brudzenie, stan dobry. 50. –

177. MONDSCHEIN Józef: Miecz płomienisty. Poezje. 
[B.m.]: T. O. Omański (Chambéry: Imprimeries 
Réunies). 1945. – 93, [3] s., 19 cm, brosz. wyd. Zbiór 
emigracyjnych poezji poety i tłumacza związanego 
m.in. ze Śląskiem Cieszyńskim. Drobne uszkodze-
nia krawędzi okł., stan bardzo dobry. 60. –

178. MROZOWICKA Irena (†1939): Marzenie Julka. Po-
wieść dla młodzieży. Lwów: Sp. Nakł. „Odrodzenie”, 
1922. – 159 s., [6] k. tabl., 17 cm, opr. ppł. wyd. Po-
wieść dla młodzieży z życia różnych sfer. Otarcia 
opr,, zwłaszcza przy krawędzi grzbietu i narożnika 
dolnego, stan dobry. 50. –

179. NA romantycznym szlaku. Londyn: J. Rolls Book, 
1946. – 99, [1] s., [4] s. tabl.: il., 19 cm, brosz. wyd., 
z obwol. Zawiera: Kazimierz Wierzyński, Do Ży-
dów; Marian Czuchnowski, Cztery srebrne kub-
ki; Jerzy Paczkowski, Powrót; Tymon Terlecki, Do 
podstaw romantyzmu społecznego; Zbigniew Gra-
bowski, Nowy „romantyzm”?; Stefan Snopkow-
ski, Moralność romantyczna; Antoni Bogusławski, 
„Romantyzm” w „Lalce”; Zygmunt Nowakowski, 
„Warchoły to wy!” Biblioteka „Wczoraj i Dziś”. 
Projekt okł. Artur Horowicz (1898 – 1962). Stan 
bardzo dobry. 45. –
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180. NA rozstaju. Książka pamiątkowa uczennic 
VIII klasy Gimnazyum H. Strażyńskiej w Krakowie 
w roku szkolnym 1913-1914. Kraków: Nakł. VIII. Klasy 
Gimnazyum H. Strażyńskiej, 1914. – [2], VI, 161, [2] 
s., 24 cm, brosz. wyd. Zbiór 13 opracowań literackich 
i historycznych absolwentek gimnazjum. Wśród ty-
tułów, m.in.: Bilwinówna Janina, Typ ofiarnika-stra-
ceńca z powstania roku 1863 u Grottgera; Jentysówna 
Janina, Krótki rys filozofii Towiańskiego; Kurnalów-
na Zofia, Portret króla Stanisława Augusta i ks. Józefa 
Poniatowskiego w r. 1792; Magońska Klara, Pojęcie 
zawodu poetyckiego w Polsce; Mazanowska Janina, 
Przyjaźń filomacka. Stosunki Czeczota z Mickiewi-
czem na podstawie korespondencyi; Narzymska Ja-
nina, Antoniego Malczewskiego opis wycieczki na 
Mont-Blanc; Rożnowska Zofia, Gdzie zginął Żółkiew-
ski? Projekt kolor. okł. Jadwiga Radomyska. Niewiel-
kie ślady używania, stan bardzo dobry. 100. –

181. NAGLEROWA Herminia (1890-1957): Człowiek 
z więziennej wieży. Rzym: Polski Dom Wyd., 1946. 
– 83 s., il., 18 cm, opr. karton wyd. ozdobny. Rysunki 
Leopolda Haara, właśc. Chaskiela Springera (1910-
1954), grafika i dekoratora, późniejszego wykładowcy 
kompozycji i wzornictwa przemysłowego w Instytu-

cie Sztuki Współczesnej w São Paulo oraz głównego projektanta i kierow-
nika artystycznego pierwszej Światowej Wystawy Kawy. Oprac graf. tenże 
wspólnie z bratem Zygmuntem Haarem (1909-?), m.in. projektanta pierw-
szego nutowego wydania „Czerwone maki na Monte Cassino”. Egzemplarz 
nierozcięty. Stan bardzo dobry. 50. –

182. NARUSZEWICZ Adam (1733-1796): Poezye. T. 1-3. Lipsk: 
Breitkopf et Haertel, 1853. – 224, s. [1] k. portr. (litografia); 
252; 224 s., 14 cm, współopr. brązowy płsk. z epoki. Tytuł, 
ozdobniki i superekslibris „A.C.” tłocz. złotem na grzbie-
cie. Pieczątki: „Biblioteka A. Czajewicza”. Biblioteka Kie-
szonkowa Klassyków Polskich, t. XI-XIII, wyd. przez Jana 
Nep. Bobrowicza. Obszerna edycja poezji autora Oświece-
nia, znanego również jako historyka. W t. 1 popiersie autora 
w litografii. Niewielkie otarcia krawędzi grzbietu (złocenia 
zachowane). Wewnątrz naturalne zbrązowienia. Stan ogólny 
dobry. 360. –
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183. NETZLÓWNA Emilia: Dla innych. Powieść współczesna w 2-ch częściach. 
Warszawa: [b.w.], 1914. – 149 s., inicjały, winiety i finaliki, 23 cm, brosz. wyd. 
Powieść z życia młodej dziewczyny szukającej miłości. Drobne uszkodzenia 
okł., wewnątrz stan bardzo dobry. 60. –

184. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1758-1841): Bayki i powieści. Edycya 2, do 
którey są nowe i niewydane ieszcze Bayki, Powieści, Dumy i inne rymy. 
Warszawa: N. Glücksberg, 1820. – [2], 249; 246, [3] s., finaliki w drzewo-
rycie, 20 cm, opr. brązowy płsk. z epoki. Grzbiet tłocz. złotem. Orna-
mentyka roślinna. Zbiór 149 utworów inspirowanych twórczością Lafon-
taine’a i Ignacego Krasickiego. Niewielkie zbrązowienia i otarcia opr. Dwa 
drobne ubytki przy krawędzi opr. (ślady po owadach). Złocenia w pełni 
zachowane. Stan ogólny dobry. 360. –

185. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1758-1841): Śpiewy 
historyczne…, z uwagami (Joachima) Lelewela. Kra-
ków: J. Czech, 1835. – [8], XIII, [1], 485, [3] s., 21 cm, 
opr. brązowy płsk. z epoki, sześciopolowy ze zwięza-
mi. Podpis własnościowy z epoki. Pierwsza galicyjska 
edycja śpiewów patriotycznych z przypisami historycz-
nymi Joachima Lelewela (1786–1861). Zbrązowienia 
i otarcia grzbietu opr. Stan ogólny dobry. 300. –

186. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1758-1841): Śpiewy 
historyczne. Z illustracyami według rysunków Juliu-
sza Kossaka i Henryka Pillatiego i muzyką F. Les-
sla…, współopr.: Muzyka do śpiewów historycznych 
J.U. Niemcewicza. Petersburg i Moskwa: B.M. Wolff, 
1876 i 1860. – XV (w tym całostronicowy frontispis 

w drzeworycie), [1], 296 s., 35 il. (drzeworyty); 40 (nuty w litografii) s., 28 cm, 
współopr. płsk. z epoki. Tytuł tłoczony złotem na sześciopolowym grzbiecie 
z ozdobnikami, lica podkreślone złotymi liniami. Dzieło z kanonu polskiej 
literatury patriotycznej XIX w., powstałe w latach 1808-1810 na zamówienie 
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Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego au-
tor był później krótko prezesem. Składa się 
z 34 utworów stworzonych w duchu kla-
sycyzmu, poświęconych najważniejszym 
postaciom z naszej historii, głównie wład-
com oraz istotnym wydarzeniom z dzie-
jów Polski. Pieśń pierwszą stanowi Bogu-
rodzica, a całość zamyka Pogrzeb księcia 
Józefa Poniatowskiego. Całość stanowi 
syntetyczny, choć wyidealizowany, obraz 
historii Rzeczpospolitej, od czasów pierw-
szych Piastów. Ilustracje w drzeworycie 
przedstawiają omawiane postacie, sceny 
historyczne z nimi związane bądź sym-
bole. Dołączone doń nuty w litografii za-
kładu Breitkopfa i Härtla w Lipsku z mu-
zyką różnych autorów, polskich i obcych. 
Niniejsza edycja przypada na okres roz-
kwitu polskiej sztuki drzeworytniczej, co 

w połączeniu z luksusową introligatorską oprawą stanowi o wartości arty-
stycznej tegoż egzemplarza. Wielokrotnie wznawia-
ne „Śpiewy historyczne” odegrały duże znaczenie 
w kształtowaniu postaw patriotycznych kolejnych 
pokoleń w okresie zaborów. Nuty z naturalnymi 
zbrązowieniami, mocniejszymi na odrębnej k. tyt. 
Wyklejka z epoki, imitująca marmoryzowanie. 
Drobne otarcia opr., stan bardzo dobry. 1 200. –

187. NOWAKOWSKI [właśc. TEMPKA] Zygmunt: 
Pani służba. Wyd. 2 specjalne, nie przeznaczone 
do handlu księgarskiego. Warszawa: Gebethner 
i Wolff, 1939. – 232, [1] s., [11] k. tabl., 20 cm, opr. 
ppł. wyd. Powieść dla młodzieży o dzielnym poli-
cjancie Józku i jego psie Bacy, której akcja rozgrywa 
się na Polesiu. Projekt kolor. okł. i ilustr. wg Lucjana 
Jagodzińskiego (1897-1971). Otarcia i przybrudzenia 
okł., a także częściowo grzbietu (złocenia zachowa-
ne). Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 50. –

188. NOWAKOWSKI Zygmunt (1891-1963): Wytatu-
owane serca. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1936]. 
– 237, [1] s., il., 19 cm, opr. ppł. wyd. z kolor. ilustr. 
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Zbiór 19 opowiadań (m.in. „Archeolog bez butów”; „Na 
stos! Na stos!”; „Nobilitacja Bartosza Głowackiego”; 
„Wilia i Niemen”), z których część weszła przed wojną 
do podręczników szkolnych. Okładka barwna niesy-
gnowana. Otarcia opr., wewnątrz ogólnie stan bardzo 
dobry. 60. –

189. OSTROWSKA Bronisława (1881-1928): Pierścień 
życia; Tartak słoneczny; Wiersze ostatnie. Przygotował 
do druku i opatrzył przypisami Leon Piwiński (1889-
1942). Warszawa: J. Mortkowicz, 1933. – [4], 228 s., [1] 
k. portr., 19 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na 
grzbiecie. Pisma poetyckie, t. 4. Zbiór emocjonalnej 
poezji młodopolskiej składający się z trzech tomików 
autorki. Stan bardzo dobry. 60. –

190. PAWLIKOWSKA Marja (1891-1945): Dancing. 
Karnet balowy. Warszawa: F. Hoesick, 1927. – 41, [3] s., 
rys., 16 cm, brosz. wyd. Pierwodruk. Zbiór wierszy 
„umiejscowionych” na dancingu, w jazzowym ryt-
mie, ze słowami filozoficznymi nawiązującymi do tre-
ści Nietzschego i Schopenhauera. Nad całością unoszą 
się motywy przemijania, starzenia i śmierci. Okł. wy-
dawnicza związana ozdobnym sznurkiem. Stan bardzo 
dobry. 90. –

191. PAWLIKOWSKI Jan Gwalbert Henryk (1860-1939): Bajda o Niemrawcu. 
Z drzeworytami Wł. Skoczylasa. Medyka: Biblioteka Medycka, 1928. – 
149 s., 5 drzeworytów całostronicowych, 
winietka, finalik, 24 cm, opr. pł. Eksli-
bris Juliana Bugajskiego oraz ekslibris 
współczesny R.K., sygn. Ewa Kuryluk. 
Autograf pierwszego właściciela oraz 
pieczątka: „Dar Matyldy Woliniew-
skiej”. Obraz ludu i przyrody podha-
lańskiej w ich realistycznej i legendarnej 
atmosferze. Książka przyjęta entuzja-
stycznie, przyczyniła się do nadania 
autorowi tytułu honorowego członka 
Związku Górali w Zakopanem. Drobne 
plamki brązowe na okł., wewnątrz stan 
bardzo dobry. 250. –
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192. PIEŃKIEWICZ Adam Mikołaj (1811-1879): 
Wybór poezyj z pisarzów polskich z dołączeniem 
uwag o istotnem zródle, duchu i celu prawdziwej 
poezyi. Wilno: Manes Rom, 1836. – [2], 208, [6] s., 18 
cm, opr. płsk. z epoki, z 2 barwionymi szyldzikami. 
Zawiera wybór poezji m.in.: Aleksandra Fredry, 
Kajetana Goreckiego, Franciszka Karpińskiego, 
Franciszka Kniaźnina, Ignacego Krasickiego, Jana 
Ursyna Niemcewicza i Stanisława Trembeckiego. 
Wydano łącznie 7 sposzytów. Była to współcześnie 
najobszerniejsza i najlepsza z antologii poezji pol-
skiej, obejmująca łącznie 167 autorów. Miejscami 
zbrązowienia, nadpęknięcia przy krawędzi grzbietu 
oraz ślady po owadach, stan dobry. 150. –

193. PIEŚŃ o Józefie Piłsudskim. Wyd. 4; uzup. 
i wstępem poprzedził Zygmunt Branicki. Za-
mość: Z. Pomarański, 1929. – XXXI, [1], 372 s., [1] 
k. tabl.: portr., 21 cm, brosz. wyd. Zbiór przeszło 
400 utworów poetyckich, stu kilkudziesięciu au-
torów o marszałku Józefie Piłsudskim i jego dziele 
odzyskania niepodległości. W piętnastą rocznicę 
sierpniowego czynu zbrojnego 6. VIII. 1914 – 6. 
VIII. 1929. Okładka z niewielkim śladem zalania, 
część składek poluzowana, wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 75. –

194. [POWSTANIE Warszawskie] WIERSZE 
i pieśni Powstania Warszawskiego. Oprac. An-
drzej Pomian („Dowmuntt”) [właśc. Bohdan Sa-
łaciński (1913-2008)]. Tonbridge: Oficyna Poetów 
i Malarzy na Emigracji w Anglii, 1952. – 48, [2] s., 
il., 20 cm, brosz. wyd. Ekslibris z herbem Okuń 
i znakiem zodiaku Koziorożec Aleksandra K. Ih-
natowicza (1902-1991). Antologia 19 utworów po-
etyckich z okresu Powstania Warszawskiego od 
słynnych do mniej znanych. Wydana z przypisami 
źródłowymi. Ręczny dopisek z nazwiskiem jedne-
go z autorów. Odb. 225 egz., niniejszy nosi nr 61. 
Rys.-ozdobniki Tadeusza Samotusa. Luźne składki 
wydawnicze, stan bardzo dobry. 100. –
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195. PRZYBOROWSKI Walery (1845-1913): Mło-
dzi gwardziści. Epizod z oblężenia Warszawy 
przez Prusaków w roku 1794. Opowiadanie 
historyczne dla młodzieży; z rys. A. Brzostka. 
Wyd. 4. Warszawa: M. Arct, 1926. – 167 s., il., 
20 cm, opr. ppł. wyd. z kolor. il. na okł. Tytuł 
tłocz. złotem na grzbiecie. Podpis własnościo-
wy i pieczątka. Powieść dla młodzieży z cza-
sów insurekcji kościuszkowskiej. Minimalne 
plamki na okł., stan bardzo dobry. 75. –

196. PRZYBOROWSKI Walery (1845-1913): Re-
duta Woli. Powieść historyczna z 1831 roku 
dla młodzieży. Wyd. 3. Warszawa: M. Arct, 
1922. – 156, [3] s., il., 20 cm, opr. ppł. wyd. Tyt. 
tłocz. złotem na grzbiecie. Powieść z czasów 
powstania listopadowego dotycząca m.in. 
obrony Woli przez generała Józefa Sowiń-
skiego. Rys. Konstanty Rayski (1868-1924). 
Zażółcenia i przybrudzenia okł., grzbiet nie-
co wyblakły, wewnątrz naturalne zażółcenia, 
stan dobry. 60. –

197. PRZYBYSZEWSKI Stanisław (1868-1927): 
Na rozstaju. Powieść. Lwów: Księgarnia 
Polska, 1901. – [8], 223 s., 19 cm, opr. pł. 
z epoki. Pieczątka: „Bibljoteka Las Świta-
lów”. Pierwodruk. Część pierwsza trylogii 
„Homo Sapiens”, pisanej od 1894 r. Powieść 
z szeroko zastosowaną analizą psycholo-
giczną bohaterów, ograniczoną przez au-
tora do „obserwacji stanów patologicznych 
i popędów seksualnych, które determinują 
życie człowieka”. Otarcia i wyblaknięcie 
grzbietu opr., wewnątrz drobne zbrązo-
wienia, stan dobry. 80. –

198. PRZYBYSZEWSKI Stanisław: Polen und 
de heilige Krieg. München: Georg Müller, 
1916. – 102 s., 20 cm, brosz. wyd. Książka 
wydana równolegle w jęz. polskim (Wie-
deń) i niemieckim (Monachium) stanowią-
ca apoteozę wojny narodowowyzwoleńczej. 
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Drobne zagięcia okł. i przykurzenia, wewnątrz 
stan bardzo dobry. 60. –

199. PRZYBYSZEWSKI Stanisław: Satans kinder. 
Roman von… Paris: Albert Langen, 1897. – [6], 312 
s., 19 cm, opr. płsk. z epoki, z szyldzikiem, obcięcia 
kart złocone. Krawędzie i narożniki podkreślone 
złotymi liniami. Pierwodruk. Powieść odczyty-
wana przez współczesnych, jako manifest anarchi-
styczny z elementami satanistycznymi. Wyklejka 
srebrzona z elementami kwiatowymi. Otarcia opr. 
i przy krawędziach (złocenia zachowane), częścio-
wy ubytek płóciennej okładziny na odwrocie. We-
wnątrz czysty egz., stan dobry. 150. –

200. PRZYSIECKI Feliks (1883-1935): Śpiew 
w ciemnościach. Warszawa: „Ignis”, 1921. – 51, 
[1] s., 17 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy. 
Zbiór wierszy autora związanego z grupą „Ska-
mander”. Projekt okł. Tadeusz Gronowski (1894-
1990). Zbrązowienia i niewielkie zagniecenia okł., 
stan dobry. 50. –

201. PSZCZÓŁKA Krakowska. Dziennik liberal-
ny, historyczny i literatury. Rok 1820: październik, 
listopad, grudzień. Kraków: Redakcja, 1820. – [2], 
280 s., finaliki w drzeworycie, 19 cm, opr. brązowy 
płsk. z epoki z 2 sk. szyldzikami tłocz. złotem. Pi-
smo literacko-rozrywkowe wydawane w Krakowie 
od X 1819 – XII 1822 pod red. pod redakcją Konstan-
tego Majeranowskiego, który był również wydaw-
cą pisma. Zawiera drobne utwory literackie (m.in. 
bajki, felietony i poezje) i historyczne oraz wiado-
mości bieżące z życia politycznego Rzeczypospo-
litej Krakowskiej. Kilkanaście tekstów związanych 
z Tadeuszem Kościuszką, zwłaszcza z planowaną 
budową jego kopca w grodzie Kraka. Zbrązowie-
nia i drobne otarcia opr. Złocenia zachowane. Stan 
ogólny dobry. 150. –

202. RAPACKI Wincenty (1840-1924): Sto lat sce-
ny polskiej w Warszawie. 110 ilustracyj. Warsza-
wa: Bibljoteka Polska, 1925. – [4], 208, [1] s., il., [6] 
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k. tabl., 24 cm, brosz. wyd. Pieczątka: 
„Księgozbiór prywatny Romualda 
Szyszkowskiego”. Historia teatru pol-
skiego w Warszawie od czasów Woj-
ciecha Bogusławskiego po odzyska-
nie niepodległości. Dzieło czołowego 
aktora sceny polskiej u schyłku XIX 
w. Okł. rys. A.S. Procajłowicz. Zapla-
mienia i zagięcia na krawędziach okł. 
Wewnątrz czysty egz. 60. –

203. REJ Mikołaj (1505-1569): Przęsło ze 
Zwierzyńca… Poznań: Biblioteka 
Kórnicka, 1884. – [6], 6, CIV s., liczne 
wizerunki herbów w tekście (drzewo-
ryty), 28 cm, brosz. wyd. Wyjątkowy 
typograficznie przedruk rozdziału 
drugiego „Zwierzyńca” M. Reja, który 
ukazał się oryginalnie w r. 1562. Wier-
szowany herbarz polski. Inicjatorem 
przedruku był Tytus Działyński, któ-
rego dzieło dokończył Zygmunt Celi-
chowski, autor przedmowy. Rozdział 
ten zawiera charakterystykę wielu 
domów szlacheckich zilustrowaną 
staropolskimi herbami w drzewory-
cie (przeszło sto sztychowanych od-
bitek). W stosunku do renesansowej 
edycji wzbogacone dodatkowo herba-
mi Królestwa Pruskiego oraz rodzin 
polskich osiadłych w Prusach Kró-
lewskich, a także wizerunkami orłów 
polskich, portretami Reja, króla Zygmunta Starego i królowej Bony według 
XVI w. druków (wszystko w drzeworycie). Grzbiet podklejony pł. w epoce. 
Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 150. –

204. REJ Mikołaj (1505-1569): Żywot człowieka poczciwego. Cz. 1-3. Warszawa: 
A. Gałęzowski i Komp., 1828. – [6], XII, [12], 214; [4], 228; [14], 26 s., 17 cm, 
opr. płsk. czarny z epoki. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Zbiór Pisarzów 
Polskich, cz. 3, t. 6-8. Otarcia opr., zwłaszcza okładzin, złocenia zachowa-
ne, wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. Zob. il. 86. 280. –
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205. REUTT-WITKOWSKA Zofja (1893-1938): 
Zamek Swarożyca. Saga pomorska. Warsza-
wa: Instytut Literacki, 1933. – 90, [2] s., 22 cm, 
brosz. wyd. Poemat sięgający do czasów pol-
skich wypraw na Pomorze w XII w. Dzieło 
to wzbudziło szereg kontrowersji i skrajnych 
opinii (od entuzjastycznej Kleinera – „poezja 
wysokich sfer duchowych” po krytyczny sąd 
K.W. Zawodzińskiego – „anachronizmy i nie-
udolność”). Układ graficzny Stan. Ostoja-
-Chrostowski; odbito 550 egz. numerowanych, 
nr niniejszego 187. Zażółcenia okł. na krawę-
dziach, stan bardzo dobry. 50. –

206. RONIKIER JAXA Bogdan (1873-1956): Mia-
sto zadżumionych. Powieść. Warszawa: Druk. Ar-
tystyczna, 1936. – 202, [1] s., 26 cm, brosz. wyd. 
Ekslibris: „Varsaviana Kazimierza Pątka”. Akcja 
powieści rozgrywa się w Warszawie międzywo-
jennej. Autor „Dzierżyńskiego” z dużą dozą re-
alizmu „przedstawił sytuację ludzi zepchniętych 
na niziny społeczne wskutek postępującego kry-
zysu ekonomicznego”. Projekt okł. z Warszawą 
w tle autorstwa Pawła Rosena [prawdopodob-
nie sam autor]. Niewielkie uszkodzenia (zagięcia 
i uszczerbki) krawędzi okł., stan dobry. 90. –

207. RUSAŁKA na rok 1842 wydana przez Alek-
sandra Karola Grozę (1807-1875). Wilno: J. Za-
wadzki, 1842. – 263 s., 18 cm, opr. pł. współcz. 
z tyt. tłocz. złotem na grzbiecie, oryg. okł. brosz. 
zachowane. Pismo literackie wileńskie wydawa-
ne w latach 1838-1842. Niniejszy tomik obejmuje 
m.in.: J.I. Kraszewski, Wyprawa do Chocinia; 
dwa opowiadania Sylwestra Grozy; Soroka, duma 
z podań Ukraińskich przez A.K. Grozę oraz Bunt 
Żeleźniaka i Gonty 1768 roku, przez Jana Lip-
pomana. Zbrązowienia, czysty egz. Stan ogólny 
dobry. 90. –
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208. SCHREIBER Ignacy (1902-1939): Polska bi-
bljografja japonologiczna po rok 1926. Kra-
ków: Tow. Miłośników Książki, 1939. – 47, 
[2] s., 22 cm, brosz. wyd. Praca w układzie 
alfabetycznym obejmująca 124 pozycje, od 
1611 r., przeważnie XIX-XX w. IV Zjazd Bi-
bliofilów Polskich (Poznań 1929). Egz. nume-
rowany. Nakład 450 egz. Drobne zażółcenia 
względnie przybrudzenia okł., stan bardzo 
dobry. 90. –

209. SEMKOWICZ Aleksander (1885-1954): Wydania dzieł Ada-
ma Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych 
ogłoszonych za życia poety 1822-1855. Gawęda bibliofilska. Z po-
dobiznami. Lwów: Książnica-Atlas, 1926. – [8], 230, portret, w ra-
mach paginacji tabl. 49 (częściowo wklejane), 22 cm, opr. czarny 
płsk. sygn.: „H.K.” (Helena Karpińska), grzbiet czteropolowy ze 
sztucznymi zwięzami, w polach proste złocenia w formie skrzy-
żowanych linii, tytulatura w górnym polu, częściowo zanikające 
złocenie, narożniki skórzane, zachowane okładki broszury, stan 
b. dobry. Ekslibris heraldyczny Stanisława Tarkowskiego z her-
bem Klamry. Opracowanie bibliograficzne pióra profesora i dy-
rektora Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie napisane w stylu 
uroczej gawędy. Ze względu na niezmierność szczegółów i bogac-
two ilustracji stanowi do dziś podstawowe kompendium wiedzy 
dla zbieraczy pierwszych wydań Adama Mickiewicza. Miejscami 
niewielkie plamki brązowe. Egz. wewnątrz czysty. 360. –

210. SIENKIEWICZ Henryk (1846-1916): Jako się 
Pan Lubomirski nawrócił i kościół w Tarnawie 
zbudował. Wedle ludowego podania. Warsza-
wa: Tow. Bibljofilów, 1924. – [14] s., 21 cm, brosz. 
wyd. Opowiadanie w stylu ludowej opowieści 
o nawróceniu Lubomirskiego z Tarnawy, tkwią-
cego w wyznaniu luterańskim na katolicyzm oraz 
co z tego wynikło. Projektował i składał Adam 
Półtawski. Drobne przykurzenia i zagięcia na 
krawędziach okł., stan dobry. 45. –
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SKARBCZYK POEZYI POLSKIEJ

211. BRODZIŃSKI Kazimierz (1791-1835): Poezye… (współwyd.): SIEMIEŃSKI 
Lucjan (1807-1877): Rapsody historyczne i liryki. Petersburg: B.M. Wolff, 
1853. – 167; 281 s., 14 cm, opr. pł. wyd. czerwona, tłocz. złotem na przednim 
licu i grzbiecie oraz ślepo po obu stronach. Ornamentyka antyczna, na 
odwrocie lira poetycka w liściach laurowych. Pieczątka: „Z Księgozbio-
ru H. Kamińskiego. Zbiór utworów poetów romantycznych wydawanych 
w ramach serii wydawniczej „Skarbczyk Poezyi Polskiej”, t. 1-2. Tytuł serii 
również tłocz. złotem na grzbiecie i licu. Zbrązowienia. Minimalne otarcia 
opr. Karta tyt. pierwszego tomu uzup. Blok książki przyklejony do grzbietu. 
Ładnie zachowana oprawa. 240. –

212. MAGNUSZEWSKI Dominik (1810-1845): Poezye… (współwyd.): POL 
Wincenty (1807-1872): Poezye (współwyd.): WITWICKI Stefan: Poezye… 
Petersburg: B.M. Wolff, 1853-1855. – 103, [1]; [2], 108; 236 s., 14 cm, opr. pł. 
wyd. niebieska, tłocz. złotem na przednim licu i grzbiecie oraz ślepo po 
obu stronach. Ornamentyka antyczna, jak w poz. 211, na odwrocie lira 
poetycka w liściach wawrzynu. Skarbczyk Poezyi Polskiej, t. 3-4. Utwory 
poetyckie autorów tworzących w duchu romantyzmu. Poezye Wincentego 
Pola wydano, jako t. 3, cz. 2 z datą 1855! (tomik poezji Stefana Witwickie-
go nosi datę 1853). Otarcia opr. i nadpęknięcia przy górnych krawędziach 
grzbietu. Wewnątrz zbrązowienia, drobne ślady po zawilgoceniu na s. 8-10 
w t. 1, stan dobry. Złocenia nieco wyblakłe, ale zachowane. 120. –
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213. SŁOŃSKI Edward (1872-1926): Serce po-
ety. Poezje Warszawa: sgł. Księg. A. Kwie-
ciński i S-ka, 1931. – 84. [2] s., 18 cm, brosz. 
wyd. Podpis własnościowy z epoki. Zbiór 34 
wierszy w 8 cyklach. Projekt okł. B.S. Drobne 
zbrązowienia i zagięcia okł. Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 50. –

214. SŁOŃSKI Edward (1887-1966), RYKOW 
St. W., HERTZ Benedykt (1872 – 1952): Ad 
majorem N.D. gloriam: wycieczki satyrycz-
ne. Wilno: L. Chomiński, 1922. – 62 s., 22 cm, 
brosz. wyd. Zbiór 28 satyr trzech autorów po-
święconych polityce prorosyjskiej Narodo-
wej Demokracji w okresie I wojny światowej 
i w pierwszych latach po odzyskaniu niepod-
ległości, którą autorzy rozszyfrowują, jako 
„Nieszczera Dewocja”, „Nacjonalna Dekla-
macja”; „Nałogowa Demagogja”; „Nagmin-
na Deprawacja”; „Namiętna Dulszczyzna”; 
„Niesłychani Durnie”… Satyra historycz-
na, która miejscami zachowała żywotność 
i skłania do przemyśleń. Projekt okł. J.K. (Jan 
Kruszyński?). Niewielkie przybrudzenia okł., 
ślad po owadzie, stan dobry. 90. –

215. STAFF Leopold (1878-1957): Sny o potędze. 
Wyd. 2. Lwów: B. Połoniecki, 1905. – 142 s., 18 
cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na grzbie-
cie i licu, na odwrocie znak wydawnictwa 
w złocie. Opr. sygn.: „Fr. Terakowski, Introli-
gator, Kraków”. Zachowane oryg. okł. brosz. 
z dobraną kolorystycznie do brosz. wykwintną 
wyklejką. Druga edycja debiutu poetyckiego 
autora osadzonego w konwencji Młodej Polski. 
Niewielkie zbrązowienia i zaplamienia na okł., 
stan bardzo dobry. 120. –
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216. STERN Wawrzyniec (Sterne Lauren-
ce) (1713-1768): Podróż sentymentalna…, 
z poprzedzaiącym uwiadomieniem o życiu 
i dziełach autora; [tłum. Stanisław Kostka 
Potocki (1755-1821)]. Warszawa: Zawadz-
ki i Węcki, 1817. – XXVII, [1], 241 s., 18 cm, 
brosz. wyd. Pierwsze polskie wydanie kul-
towej XVIII w. powieści. Zawiera pochwałę 
namiętności, która stanowi głos natury oraz 
wyraża krytykę skierowaną przeciwko „me-
chanistycznemu materializmowi i oschłemu 
racjonalizmowi”. Wycięte okienko w karcie 
tyt., uzup. wg oryg. oraz dodana sztucznie 
karta przedtyt. i okł. Naturalne zbrązowie-
nia, stan dobry. 300. –

217. STOLARZEWICZ Ludwik (1891-1960): 
Bibljografja pism Mickiewicza. Wilno: 
P. Hniedziewicz, 1924. – X, [2], 182, [2] s., V k. 
tabl.: il., 22 cm, brosz. wyd. Bibliografia 762 
dzieł i tekstów wieszcza do 1923 r. w języku 
polskim i francuskim (458) oraz przetłuma-
czone na kilkanaście innych języków (m.in. 
białoruski, esperanto, hebrajski, litewski, 
łużycki, małoruski, perski i rosyjski). Za-
wiera indeks miejsc edycji. Egz. nierozcięty. 
Niewielkie uszkodzenia grzbietu i krawędzi 
okł., stan dobry. 120. –

218. SZEKSPIR (William) (1564-1616): So-
nety; przełoż. Marian Hemar (1901-1972). 
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1968. 
– 198 s., 23 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. zło-
tem na licu, obwol. wyd. Tekst 154 sonetów 
równolegle w jęz. pol. i ang. Okł. wykona-
ła Danuta Laskowska. Stan bardzo dobry.
 100. –
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219. SZYSZKOWSKI Bolesław (1881-?): Machiavell 
o Polsce. B.m.: skł. Gł. Gebethner i Wolff, 1928. – 
32 s., 22 cm, brosz. wyd. Książkowa edycja pozycji 
rozpowszechnianej w Wilnie w formie powiela-
cza. Szkice literackie z odniesieniem do polityki 
współczesnej, autorstwa wileńskiego adwokata. 
Okł. z niewielkimi zaplamieniami. 50. –

220. ŚMIESZEK Z. 3. Lwów: Julj. Aleks. Kamiński, 
1834. – 72 s., 19 cm, poszyt, współcz. karton. Zbiór 
zabawnych anegdot. Efemeryda literacka stano-
wiąca pierwsze satyryczne pismo we Lwowie. 
Zbrązowienia, stan dobry. 75. –

221. ŚMIESZEK. Z. 4. Lwów: Julj. Aleks. Kamiński, 
1834. – 72 s., 19 cm, poszyt, współcz. karton. Ostat-
ni zeszyt satyrycznej efemerydy. Zbrązowienia, stan 
dobry. 75. –

222. THULLIE Wincenty (1789-1868): Ry-
walka samej siebie. Powieść naśladowana 
przez… Lwów: Jul. Alex. Kamiński, 1835. – 
56, [4] s. 19 cm, poszyt z epoki. Opowiadanie 
z życia wyższych sfer autorstwa lwowskiego 
literata. Naturalne zbrązowienia i zażółce-
nia, okł. przybrudzona, reperowana, stan 
dobry. 80. –

223. TREMBECKI Stanisław (1739-1812): 
Poezje. T. 1-3. Sanok: K. Pollak, 1858. – 348, 
[7] s., 19 cm, opr. brązowy płsk. z epoki. Ty-
tuł i superekslibris („J.M.”) tłocz. złotem na 
licu. Pieczątka własnościowa Jerzego Mey-
era. Edycja dzieł poetyckich autora okresu 
Oświecenia z poematem „Zofiójwka”. Otarcia grzbietu opr. (złoce-
nia zachowane). Wewnątrz drobne zbrązowienia, stan dobry. Więcej 
nie wydano. Rzadka edycja regionalna. 180. –
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224. TUROWSKI Kazimierz Józef (1813-1874): 
Pisemka. Z. I [więcej nie wydano]. [Lwów]: Julj. 
Aleks. Kamiński, 1835. – [2], 70 s., 19 cm, po-
szyt, współcz. karton. Zbiór poezji, szkiców li-
terackich, facecji i przysłów ze wczesnego okre-
su działalności przyszłego twórcy „Biblioteki 
Polskiej” wydanych świeżo po studiach oraz 
w okresie jego związków z Zakładem Ossoliń-
skich we Lwowie. Więcej nie wydano. Zbrązo-
wienia, stan dobry. 75. –

225. UJEJSKI Kornel (1823-1897): Poezje…; nowe 
wyd. z wyboru autora. T. 1-2. Lipsk: F.A. Broc-
khaus, 1894. – VIII, 243, [1]; VII, [1], 195, [1] s., 
19 cm, opr. pł. z epoki. Obustronnie tłocz. ślepą 
ramką, tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Dzie-
ła „ostatniego wielkiego poety romantyzmu”. 

Biblioteka Pisarzy Polskich, t. XLII-XLIII. Nieznaczne otarcia krawędzi 
grzbietu, stan bardzo dobry. 180. –

226. VERNE Juliusz (1828-1905): Przygody ucznia filozofa Wanga. Powieść dla 
młodzieży; oprac. z franc. Wacława Komarnicka (1912-1984); z ilustr. Ar-

tura Horowicza (1898-1962). Warszawa: „Nowe 
Wydawnictwo”, [1937]. – 205 s., [3] k. tabl.: il., 
20 cm, opr. ppł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na 
grzbiecie. Słynna powieść o przygodach boga-
tego mieszkańca Szanghaju na motywach której 
nakręcono współcześnie film „Człowiek z Hong-
kongu”. Otarcia i przybrudzenia okł., wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 50. –

227. WANDA. Tygodnik Polski Płci pięknej i Li-
teraturze poświęcony. T. II (Ogólnego zbioru Ty-
godnika Tom XII). Kraków: [Brunon Kiciński], 
1820. – 104 s., oraz: [MAJERANOWSKI Konstan-
ty (1787-1851)]: Opis święta narodowego założenia 
mogiły Tadeuszowi Kościuszce [na Górze Broni-
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sławy pod Krakowem]. Warszawa: [b.w.], 1820. – 24 s., 
współopr. płsk., nieco późniejszy. Tytuł tłocz. złotem 
na grzbiecie, krawędzie opr. i narożniki podkreślone 
ślepymi liniami. „Wanda” stanowiła tygodnik o charak-
terze rozrywkowo-literackim. Niniejszy tom był jeszcze 
redagowany przez Franciszka Salezego Dmochowskiego 
i D. Lisieckiego. Było to jedno z pierwszych pism prze-
znaczonych głównie dla kobiet. Niniejszy tom zawiera 
wiersze „Do Kajetana Koźmiana” autorstwa Francisz-
ka Wężyka; „O próżności świata” Rajmunda Korsa-
ka; powieści, recenzje i szkice historyczne. Do numeru 
dołączono anonimowo wydany opis założenia kopca 
Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Ślady usuwania 

prywatnego podpisu własnościowego („Las” Świtalów) i liczne zbrązowie-
nia, stan dobry. Ładna opr. 160. –

228. WIENIEC, Pismo Zbiorowe. Ofiarowane Sta-
nisławowi Jachowiczowi przez pierwszych kra-
ju autorów oraz licznych innych jego przyjaciół 
i wielbicieli. T. 2. Warszawa: [b.w.], 1858. – [10], 
543, [1] s., 21 cm, opr. ppł. z epoki. Tytuł tłocz. 
złotem na grzbiecie, obcięcia kart prószone. Pra-
ca zbiorowa obejmująca 123 utwory kilkudziesię-
ciu autorów z dziedziny filozofii, historii i litera-
tury, m.in.: Gabrieli Puzyniny, C.K. Norwida, 
Michała Balińskiego, Eleonory Ziemięckiej, 
Henryka Lewestama, Aleksandra Wejnerta, 
Franciszka Wilkońskiego, Wiktora Baworow-
skiego, Zofii Hauke, Klementyny Hoffmano-
wej, Adama Pługa, Karola Mecherzyńskiego, 
Ludwika Kropińskiego i Teofila Lenartowicza. 
Otarcia opr., lekki ślad po zalaniu w górnej czę-
ści (zbrązowienie), stan dobry. 120. –

229. WIERUTNE bajki. Warszawa: [b.w.], 1918. – 
92 s., 20 cm, opr. karton. wyd. tłocz. na licu. 
Zbiór kilkunastu opowiadań z życia różnych 
sfer (jedno w jęz. franc. i jeden wiersz) ano-
nimowego autorstwa, nie notowane w biblio-
grafiach. Naturalne zażółcenia okł. i wewnątrz, 
stan dobry. 60. –
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230. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894-1969): Krzyże 
i miecze. Londyn: Stow. Pisarzy Polskich, 1946. 
– 79 s., 19 cm, brosz. wyd. Wyd. 1. Zbiór emi-
gracyjnych wierszy ze słynnymi utworami „Na 
rozwiązanie Armii Krajowej”; „Na zajęcie War-
szawy przez Rosjan”; „Na proces moskiewski”; 
„Serce na Rossie”; „Wieniawa”; „Litanja ziemi 
lwowskiej” i „Do Żydów”. Drobne zagięcia kra-
wędzi okł., stan bardzo dobry. 60. –

231. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894-1969): Krzyże 
i miecze. Nowy Jork: Bibljoteka Polska, [1946]. 
– 118 s., 23 cm, opr. pł. wyd. z obwol. Wydano 
niemalże równolegle z pierwszą edycją. Drobne 
uszkodzenia obwol., stan bardzo dobry. 80. –

232. [ZAPOLSKA Gabriela (1857-1921)] MASKOFF 
Józef [pseud.]: Zaszumi las. Powieść współcze-
sna w 3 częściach. T. 1-2. Lwów: „Słowo Polskie”, 
[1899]. – 4, 385, [2]; [2], 394, [1] s., 21 cm, opr. ppł. 
Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie i licu, podkreślona złotą ramką na licu, gór-
ne obcięcie kart złocone. Pierwodruk. Powieść autobiograficzna z kluczem 
dotycząca życia kolonii polskiej w Paryżu w latach 1889-1895 r. Napisana 

w okresie kiedy autorka przebywała 
w Paryżu i występowała na deskach 
teatralnych Théâtre Libre, a potem 
Théâtre de l’Œuvre. W utworze tym 
pisarka odmalowała negatywnie 
osoby związane wówczas z ruchem 
socjalistycznym, m.in. Jana Lorento-
wicza. Dzieło stanowi źródło histo-
ryczne. Otarcia i drobne plamki na 
okł., wewnątrz naturalne zażółcenia, 
stan dobry. 180. –
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233. ZEGADŁOWICZ Emil (1888-1941): Głośniki 
płonące. Poznań: Rolnicza Druk. i Księgarnia 
Nakładowa, 1929. – [30] s., portr. (naklejany), 
22 cm, brosz. wyd. Dedykacja z epoki. Z cyklu 
„Biblioteka Stu dwudziestu”. Znak biblioteczny 
i winietę tyt. wykonał Artur Maria Swinarski. 
Nakład 120 egz. Niniejszy egz. nosi nr 35. Por-
tret autora przed k. tyt. stanowi oryg. radiografię 
nadaną systemem Plutona z broadcastingu po-
znańskiego w XI 1929 r. Dziewięć wierszy autora 
w trzech cyklach. Przybrudzenia okł. Wewnątrz 
czysty egz., stan dobry. 90. –

234. ZIELIŃSKI Jakub Stefan: Prusacy w Polsce. 
Sztuka w 4 odsłonach napisana na tle wojny 
europejskiej – oparta na faktach prawdziwych, 
wziętych z bitew Prusaków z Rosjanami w mie-
siącu sierpniu 1914 roku. Chicago, Ill.: W.H. Sa-
jewski, 1914]. – 128 s., 16 cm, brosz. wyd. Dramat 
autorstwa artysty teatrów polskich i reżysera 
w Chicago. Drobne zagniecenia, stan bardzo 
dobry. 50. –

235. ŻEROMSKI Stefan (1864-1925): Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace. Po-
wieść. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1910. – 288 s., [1] k. portr. (fotografia), 
20 cm, opr. płsk. z epoki. Tytuł tłoczony złotem na grzbiecie. Pierwsza ocen-
zurowana edycja w zaborze rosyjskim powieści o walce młodzieży polskiej 
z rusyfikacją. Portret autora w formie fotografii. Zaplamienia na okł. i otarcia 
narożników, wewnątrz niewielkie zbrązowienia, stan dobry. 180. –



236. ŻÓRAWCE. Wilno: nakł. autorów, 1910. – 
135 s., [4] k. tabl. [w tym 3 litografie], il.: linoryty, 
ozdobniki, 31 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. na 
licu. Grafika Ferdynanda Ruszczyca, zdobienie 
Wandy Stanisławskiej, artykuły i poezje m.in. 
Jerzego Jankowskiego, Wacława Gizbert-Stud-
nickiego i Benedykta Hertza. Przybrudzenia opr. 
oraz niewielkie otarcia przy krawędziach, stan 
dobry. 180. –
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