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(IV) ORZESZKOWA Eliza: Listy zebrane, tom VII. Do rodziny, 
przyjaciół i korespondentów różnych. Do druku przygotował 
i komentarzem opatrzył Edmund Jankowski. Indeks: BarbaraJankowska. Oss. Wrocław 1971. IBL PAN, s.682, zł 130,-
Na zawartość tomu składa się 420 listów Orzeszkowej skie

rowanych do 23 korespondentów, wśród nich - z osób szerzej zna
nych - do A.Potapowa, J.Aleksandrowieza, E.Pawłowiczą, W.Cze- 
czotta, H.Wawelberga czy L.Kotarbińskiej. Zgromadzone w tomie 
VII listy - w znakomitej większości nie znane i drukowane z 
nielicznymi wyjątkami z rękopisów - pocnodzą z lat 1864-1910. 
Przynoszą materiały biograficzne m.in. z wczesnego okresu ży
cia pisarki, z pierwszych lat popowstaniowych, słabo dotych
czas udokumentowanych; wypowiedzi programowe o małżeństwie, e
mancypacji kobiet, warsztacie ’pisarskim; starcia polemiczne 
na temat ideowych i artystycznych założeń własnej twórczości i 
in. Oprawę edytorską stanowią komentarze, opracowane podobnie 
jak w tomach poprzednich; przynoszą one m.in. wydobyte z ręko
pisów teksty dwóch nie znanych utworów Orzeszkowej (w tym ”0 
karze śmierci”).

BP/40 B.J.

(III) Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut".T.13. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. Hasła ogólne. Ha
sia osobowe A-F. PIW. Warszawa 1970.IBL PAN, s.525»zł 90,-
Pierwszy tom serii pozytywistycznej "Nowego Korbuta" za

mieszcza na stronicach 1-14 "Uwagi wstępne", odnoszące się do 
całości serii, a omawiające: zakres chronologiczny serii (1863
1918), układ i zawartość haseł oraz ich stosunek do tomu IV 
"Literatury polskiej" G.Korbuta, źródła wyzyskane przy opraco
wywaniu serii, uwagi praktyczne dla użytkowników książki oraz 
wykaz skrótów.

Dział "Hasła ogólne" zawiera zestawienia: Bibliografii i
informatorów, Podręczników historii literatury»Antologii i wy
pisów, oraz wybrane opracowania odnoszące się do okresów: po
zytywizmu, naturalizmu i Młodej Polski. Główny trzon tomu sta
nowią hasła osobowe (90 nazwisk), od K.Abgarowicza do S.Fried- 
berga. Asnyk, Bałucki i Dygasiński otrzymali opracowania szer
sze, z podziałem na uwórczosć, listy i materiały, indeksy ty
tułów itp.
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