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(II' MŁODOŻENIEC Stanisław: Utwory poetyokie. Oprać. T.Bu
rek. Warszawa 1973, LSW, ss. 515, nlb.1, tabl.1, zł 75,"Utwory poetyckie" Stanisława Młodożeńca (1895-1959)
są
pierwszą próbą zebrania dorobku poetyokiego współtwórcy pol
skiego futuryzmu. Jak informuje "Nota wydawnicza", edytor po
stawił sobie za zadanie zamieszczenie w tomie tego, oo uważa
się za najważniejsze w twórozości poety, a więc pełnej zawar
tości jego pierwszych czterech tomików: "Kreski
i futureski"
(1921), "Kwadraty" (1925), "Niedziela" (1930) i "Futuro-gamy i
futuro-pejzaże" (1934),twórozości poetyckiej zllat wojny i wier
szy rozproszonych. „Wstęp" charakteryzuje poezję Młodożeńca, pod
kreślając przede wszystkim dwa nurty wyraźnie w niej widoczne:
1) futuryzm - z którym zetknął się w czasie czteroletniego(1914
-1918) pobytu w Moskwie, i 2) tematykę zaczerpniętą z oodziennego życia i obyczaju wsi sandomierskiej, z którą poetę łączy
ły silne związki rodzinne 1 emocjonalne.
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(II) NOWAKOWSKI Jan: A ślad po mnie - pieśń złota... Teo
fil Lenartowicz. Warszawa 1973, PIW, ss. 378, nlb. 1,tsbl.
32, zł 55,Dając portret Teofila Lenartowicza w serii "Ludzie Żywi",
autor pragnął przede wszystkim powiedzieć, kim on był napraw
dę, ukazać jego "prawdziwą twarz", a wlęo położyć kres niesłusz
nej opinii, która - wysoko ceniąo poetę - nadawała mu
tylko
miano "limika mazowieokiego". W oparciu o udokumentowane źród
ła: wypowiedzi wsp$łozesnych poeoie, jego nie publikowane
w
i
większości listy, attakże obfioie oytowane wiersze,wyłania się
l
z kart książki nowy zupełnie obraz Lenartowicza: spiskowca zaan
gażowanego w przygotowania Wiosny Ludów; wygnańca z kraju,zwią
zanego przez ponad 30 lat z ziemią włoską, której odwdzięczył
się wydanym w r. 1869 tomem znakomltyoh wierszy
pt. "Album
włoskie", zadającym kłam twierdzeniom, że poezja jego zamyka
się jedynie w kręgu tematyki sielsko-mazowieokiej;
wybitnego
rzeźbiarza, wysoko cenionego w mieście rzeźby - Florencji.
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