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Kontakty literackie Kazimiery I³³akowiczówny
z miêdzywojennym Poznaniem
Kazimiera I³³akowiczównas Literary Contacts with Interwar Poznañ

By³o to w koñcu lata 1920 roku, kiedy MSZ ewakuowano do Poznania. Rosjanie byli tu¿ tu¿ pod Warszaw¹, nocami p³onê³y ³uny, we dnie ci¹gnê³y przez
miasto zbiedzone koniki z ob³adowanymi ponad miarê wozami. W dzieñ i w nocy
w MSZ pakowano i palono, palono i pakowano. Nie mo¿na te¿ by³o d³u¿ej zwlekaæ z zapakowaniem i wywiezieniem dalej na zachód chorego na nerki kolegi.
Jechalimy we troje  chory na noszach  wagonem towarowym w stronê Poznania. Wy³adowano nas wieczorem, na chorego czeka³a ju¿ karetka pogotowia
i wraz z nim zajecha³am do Przemienienia. Siostry gocinnie przyjê³y nosze, wesz³am za nimi do wnêtrza szpitala, gdzie dopiero siostra Melania, asystentka,
zda³a sobie sprawê, ¿e istniejê. Nosze sunê³y ju¿ wraz z wind¹ ku górze, gdy zosta³ymy same: ja z walizeczk¹, siostra Melania z kluczami.
– A pani kto jest?  spyta³a oficjalnie.  Siostra pacjenta? ¯ona?
– Nie  czu³am sama, ¿e odpowied moja nie bêdzie ani wiarygodna, ani
zadowalaj¹ca  ja jestem kole¿ank¹ chorego. Przywioz³am go z Warszawy, bo nie
mia³ tam przy sobie bliskich, a nie mo¿na go by³o przecie zostawiæ.
Oczywicie powiêkszy³am swoj¹ rolê przy tym wywo¿eniu. Boæ to koledzy
wszystko zorganizowali dla chorego, a ja tyle ¿e pojecha³am z nim razem.
– To mo¿e ja poka¿ê przejcie  sugerowa³a siostra  najlepiej wprost na plac
Bernardyñski.
– Jak to na plac, proszê siostry? A gdzie¿ ja po nocy pójdê?
– Tu jest szpital, tu nie mo¿na nocowaæ – mówi³a surowo siostra Melania,
która zreszt¹ a¿ do mierci by³a mi potem oddan¹ przyjació³k¹.
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– Ja, proszê siostry, nigdzie nie pójdê. Nie znam miasta i nie mam gdzie siê
podziaæ.
– Ale tu nie mo¿e pani zostaæ.
– Owszem, mogê. Si¹dê na walizce i przesiedzê do rana. Jak siê rozwidni,
pójdê. Nie wczeniej  i zabra³am siê do ustawiania walizki pod cian¹.
Siostra Melania patrzy³a na mnie przez chwilê zak³opotana, po czym powiedzia³a z rezygnacj¹:
– No, to ostatecznie chod pani.
I zaprowadzi³a mnie do jakiego ambulatorium czy poczekalni, wyda³a pociel, rêcznik i myd³o, a wychodz¹c wyjê³a klucz z zamku, prze³o¿y³a na zewn¹trz
i tam, po tamtej stronie, g³ono go przekrêci³a. By³am zakluczona (jak siê mówi
po poznañsku, nie wiedz¹c, ¿e to rusycyzm), co mi nie przeszkodzi³o spaæ na oba
uszy do rana.
Tak przywita³ mnie Poznañ.
To fragment wspomnienia Pierwsze poznanie Poznania, pochodz¹cego z tomu
Trazymeñski zaj¹c, w którym I³³akowiczówna opisa³a swój pierwszy pobyt w miecie nad Wart¹. Wtedy by³a tu s³u¿bowo, jako urzêdnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym pracowa³a w latach 1918-1926. Dziesiêæ lat póniej, w roku
1930, przyby³a ju¿ jako poetka, maj¹ca w swoim dorobku 14 tomów poezji, zaproszona na wieczór autorski przez Ko³o Polonistów Uniwersytetu Poznañskiego.
Naukowa organizacja studentów polonistyki powsta³a w roku 1919, w kilka
zaledwie miesiêcy po powo³aniu do ¿ycia uniwersytetu. Do celów, jakie sobie
wyznaczy³a, nale¿a³o m.in. szerzenie i pog³êbianie wród cz³onków i szerszego
ogó³u wiadomoci z zakresu literatury i kultury polskiej oraz jêzyka polskiego […],
u³atwianie cz³onkom pracy naukowej, literackiej i zawodowego kszta³cenia. By³y
one realizowane m.in. poprzez urz¹dzanie imprez naukowych, artystycznych, okolicznociowych itd; rozpisywanie konkursów na prace naukowe z dziedzin zakrelonych celami Ko³a; urz¹dzanie konkursów na prace literacko-artystyczne1.
Ko³o Polonistów wkrótce sta³o siê wa¿nym orodkiem ¿ycia literackiego
Poznania. Zorganizowa³o m.in. obchody 100. rocznicy wydania Poezji Adama
Mickiewicza, w których uczestniczy³ syn poety  W³adys³aw (2-6 V 1922), akademiê upamiêtniaj¹c¹ 75. rocznicê mierci Juliusza S³owackiego (15 VI 1924),
wieczór ku czci Josepha Conrada (13 VI 1925), uroczystoæ z okazji 25-lecia
pracy naukowej historyka literatury prof. Stanis³awa Dobrzyckiego (8 V 1927).
Kilkakrotnie og³asza³o konkursy i turnieje poetyckie, Karolowi Hubertowi Ro1
Archiwum UAM. Statuty Organizacji Akademickich 1933-1937. Statut Ko³a Polonistów Studentów Uniwersytetu Poznañskiego, sygn. 601/249 k. 210-211.
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stworowskiemu i Emilowi Zegad³owiczowi nada³o cz³onkostwo honorowe. Na
zaproszenia Ko³a wyg³aszali odczyty zarówno miejscowi historycy literatury
i literaci, jak i gocie spoza Poznania, a wród nich Stanis³aw Kolbuszewski, Roman Pollak, Ignacy Chrzanowski, Adam Grzyma³a-Siedlecki, Juliusz Kaden-Bandrowski, Stefan Ko³aczkowski i wielu innych. Podczas licznych wieczorów
poetyckich utwory prezentowali ich autorzy lub aktorzy poznañskich teatrów.
Jak napisano wy¿ej, o wziêcie udzia³u w jednym z takich wieczorów Ko³o
Polonistów poprosi³o autorkê tomu Ikarowe loty, która kilka dni wczeniej zosta³a laureatk¹ nagrody literackiej Wilna. Spotkanie odby³o siê 25 lutego 1930 r.
w Sali XVII Collegium Minus, poprzedzone zapowiedziami w poznañskich
dziennikach2. Ju¿ przed godzin¹ 20.00, na któr¹ wyznaczono pocz¹tek imprezy,
sala by³a wype³niona publicznoci¹, a najliczniejsz¹ grupê stanowili studenci.
W s³owie wprowadzaj¹cym krytyk literacki Jerzy Koller, w zastêpstwie chorego prof. Tadeusza Grabowskiego, scharakteryzowa³ ostatnie 30 lat literatury polskiej, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na twórczoæ Jana Kasprowicza i Leopolda Staffa. W dalszej czêci wyst¹pienia skupi³ siê wy³¹cznie na twórczoci autorki Kolêd
polskiej biedy. Za naczeln¹ cechê jej poezji uzna³ g³êbok¹ religijnoæ, dodaj¹c na
zakoñczenie, ¿e obecnie poetka jest w pe³ni rozkwitu swej pracy literackiej. Po krótkiej przerwie wyst¹pi³a bohaterka wieczoru, która odczyta³a kilka swoich wierszy
z ostatnio wydanych tomów: utwór O biednym bogaczu i o wiêtym ¿niwiarzu ze
zbioru Opowieæ o moskiewskim mêczeñstwie (Warszawa 1927), trzy wiersze
z tomu Z g³êbi serca (Warszawa 1928) – Niebo, G³os ksiêdza Budkiewicza zza grobu, który na s³uchaczach wywar³ ogromne wra¿enie, oraz Swojskoæ i obczyzna,
wiersz Prometeusz z Popio³u i pere³ (Warszawa 1930), a tak¿e utwór Jeziora, opublikowany w tygodniku „Bluszcz” 1929 nr 39 i 40. Na zakoñczenie publicznoæ
zgotowa³a poetce gor¹ce owacje i obdarowa³a wspania³ym bukietem kwiatów.
Sprawozdawca Dziennika Poznañskiego tak opisa³ swoje wra¿enia z tego
wieczoru:
Nies³ychana prostota, brak nawet najl¿ejszego cienia efekciarstwa czy deklamatorstwa, wyeliminowanie ca³kowite elementu estradowego, a przy tym skupienie, powaga i si³a ekspresji uczyni³y z I³³akowiczówny wymarzon¹ wprost t³umaczkê poematów Kazimiery I³³akowiczówny […]. Kazimiera I³³akowiczówna
podbi³a sobie wstêpnym bojem serce Poznania, nawi¹za³a z³ot¹ niæ porozumienia, wieczór jej nale¿a³ do najbardziej udanych, jakie zanotowa³a kronika literacka naszego miasta3.
Zob. Dziennik Poznañski 1930 nr 46, s. 4; Kurier Poznañski 1930 nr 84, s. 6; Nowy
Kurier 1930 nr 42, s. 4, 1930 nr 45, s. 11.
3
J. Koller, Wieczór autorski Kazimiery I³³akowiczówny, Dziennik Poznañski 1930 nr 50, s. 3;
zob. te¿ inne sprawozdania z tego wieczoru: [Konstanty Troczyñski] (tr.), Wieczór autorski Kazimiery I³³akowiczówny, Kurier Poznañski 1930 nr 97, s. 3; Gazeta Zachodnia 1930 nr 48, s. 6.
2
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Zwi¹zek Zawodowy Literatów Polskich (dalej: ZZLP) powsta³ w Poznaniu
8 maja 1921 r. Na prezesa wybrano W³adys³awa Stanis³awa Reymonta, posiadaj¹cego wówczas maj¹tek w Ko³aczkowie pod Wrzeni¹. Wyboru tego dokonano
pod nieobecnoæ pisarza, a nawet bez jego wiedzy i zgody, a – jak ³atwo siê domyleæ – dla podniesienia presti¿u organizacji. Z powodu nieprzyjêcia tej funkcji przez autora Ch³opów, na kolejnego prezesa 12 lipca 1921 r. wybrano Edwarda Ligockiego4, zapomnianego dzi autora tak¿e zapomnianych powieci, jak:
Drogi bezdomnych, Hamlet i Carmen, Kurs na Gibraltar i kilku innych, tomu
poezji W ogrodzie ró¿ oraz wspomnieñ Dialogi z przesz³oci¹. Piêæ miesiêcy
póniej, 19 grudnia 1921 r. walne zgromadzenie przyjê³o jego rezygnacjê z urzêdu z przyczyn, jak to argumentowa³, zawodowych i osobistych. Na tym samym
zebraniu wybrano jego nastêpcê. Zosta³ nim, równie¿ prawie nieznany dzi pisarz, Boles³aw Koreywo5, autor powieci, m.in.: Bez bielma, Czarne na bia³ym,
Za kulisami blichtru, Zezowate sumienie, dwóch tomów humoresek – Groch
o cianê i Takie co. Funkcjê prezesa pe³ni³ do roku 1933.
Za prezesury B. Koreywy Zwi¹zek zorganizowa³ m.in. akademiê Sienkiewiczowsk¹ (5 X 1924), wieczór powiêcony twórczoci Stanis³awa Przybyszewskiego (2 V 1930), trzy turnieje poetyckie (20 II 1922, 17 III 1923, 15 III 1924).
Dziesi¹t¹ rocznicê dzia³alnoci zarz¹d ZZLP postanowi³ uczciæ okolicznociowym wieczorem literacko-artystycznym z udzia³em m.in. Kazimiery I³³akowiczówny i Emila Zegad³owicza. Wys³ano wiêc do poetki zaproszenie, a nastêpnie korespondencyjnie ustalano szczegó³y jej wyst¹pienia6. Jednak przed podjêciem decyzji
o ewentualnym przyjêciu propozycji postanowi³a dociec, kim jest organizator,
i uzyskaæ bli¿sze informacje o uroczystoci, w której mia³a wzi¹æ udzia³. Dlatego
w licie z 17 marca 1931 r., który wys³a³a na rêce Marii Ruszczyñskiej, reprezentuj¹cej ZZLP, postawi³a kilka pytañ: […] jakiego rodzaju instytucj¹ jest Zwi¹zek,
kto [!] s¹ jego cz³onkowie, czy wszyscy bez wyj¹tku literaci w Poznaniu doñ nale¿¹, a jeli nie  to którzy mianowicie. Czy tylko beletryci, czy tak¿e dziennikarze
i uczeni? Dalej  na jaki cel ma siê odbyæ wieczór i czy za biletami p³atnymi, czy
te¿ za zaproszeniami? Jaki program obchodu? Czy i jakie w³adze pañstwowe lub
samorz¹dowe bior¹ w nim udzia³? Kto na obchodzie bêdzie wystêpowa³ (jaki mówca lub recytator czy te¿ autorecytator). W tym samym licie podnios³a te¿ sprawê
bardziej przyziemn¹, choæ równie wa¿n¹: Nieoficjalnie powiem Pani, ¿e moje wystêpy publiczne zawsze s¹ p³atne, np. polonici rok temu zap³acili mi 150 z³otych
za wieczór. Jestem zupe³nie go³a i nie ma mowy o tym, bym mog³a specjalnie przyjechaæ na ten dzieñ, o ile mi siê droga i hotel nie op³ac¹.
4
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Dzia³ Zbiorów Specjalnych (dalej: BU DZS), Akta
Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu z lat 1921-1933, rkps nr 192 III k. 20.
5
Tam¿e, k. 32.
6
Zob. Aneks 2 listy 1-9.
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Poniewa¿ na pytania zawarte w cytowanym licie nie otrzyma³a odpowiedzi,
w nastêpnym z dnia 2 kwietnia 1931 r. powtórzy³a je, dodaj¹c kolejne:
1) Jaki program obchodu (punkt po punkcie, kto, co i w jakiej kolejnoci
mówi lub czyta), 2) czy wystêp jest za zaproszeniami, czy za p³atnymi biletami.
Dodajê do tego pytania: (1) w którym miejscu programu i o której godzinie bêdzie moja kolej, (2) ile minut mam wype³niæ, 3) jakiego charakteru wiersze s¹
po¿¹dane, 4) jaki bêdzie strój prelegentów i autorów  wieczorowy, wizytowy czy
spacerowy, t.j. czy suknia wyciêta bez kapelusza, czy suknia z rêkawami bez kapelusza, czy suknia ew[entualnie] kostium z kapeluszem. Pod tym wzglêdem
obowi¹zuje jednolitoæ.
Powy¿szy list wiadczy, jak poetka traktowa³a powa¿nie spotkania autorskie,
jak¹ wagê przywi¹zywa³a do ich w³aciwej organizacji i strony estetycznej.
W tym przejawia³ siê zarówno jej szacunek do s³uchaczy, ale równie¿ by³ dowodem wysokiej kultury osobistej.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wszystkie warunki, jakie I³³akowiczówna postawi³a
Zwi¹zkowi, zarówno ekonomiczne oraz organizacyjne (w tym ¿¹danie, by podczas wieczoru jubileuszowego wyst¹pi³a po Emilu Zegad³owiczu, a nie przed
nim, jak pierwotnie zak³ada³ program) zosta³y spe³nione. Dlatego mog³y ukazaæ
siê zapowiedzi prasowe informuj¹ce mieszkañców Poznania o terminie imprezy,
który wyznaczono na 11 kwietnia 1931 r. i o miejscu  Bia³ej Sali Bazaru7.
Tego dnia o godzinie 9.00 Mszê w. z okazji jubileuszu odprawi³ w kociele
Pana Jezusa przy ulicy ¯ydowskiej ks. Nikodem Cieszyñski8. Natomiast o godzinie 20.30 sprawozdaniem z dziesiêcioletniej dzia³alnoci Zwi¹zku, odczytanym przez prezesa B. Koreywê, rozpocz¹³ siê wieczór okolicznociowy. Zebrani
us³yszeli m.in. ubolewanie, ¿e nie stworzono atmosfery literackiej w Poznaniu
takiej, jak¹ ma Kraków, Lwów lub stolica, ¿e nie uda³o siê skupiæ wszystkich literatów mieszkaj¹cych w tym miecie.
Otwieraj¹cy czêæ artystyczn¹ E. Zegad³owicz odczyta³ kilka w³asnych wierszy z najnowszego tomu Nad brzegami zodiaku. Wystêpuj¹ca po nim I³³akowiczówna na wstêpie wyrazi³a swoje sympatie dla Poznania, w którego najbli¿szych
okolicach bardzo lubi spêdzaæ wakacje. Nastêpnie zaprezentowa³a kilka utworów,
opiewaj¹cych wybitnych Polaków. Du¿e wra¿enie na s³uchaczach wywar³ wiersz
List babuleñki w wigiliê. W czêci wokalno-muzycznej wieczoru wyst¹pi³a pianistka Hanna Rudnicka, piewaczka Teodora Becka-Frankiewiczowa, artysta
opery poznañskiej Stanis³aw Roy, piewak estradowy Leon Spychalski. Na uro7
Zob. Dziennik Poznañski 1931 nr 80, s. 4, 1931 nr 82, s. 4, 1931 nr 83, s. 4; Kurier Poznañski 1931 nr 162, s. 3, 1931 nr 163, s. 8, 1931 nr 164, s. 3; Nowy Kurier 1931 nr 81, s. 5.
8
Zapowied tej Mszy w. zob. Nowy Kurier” 1931 nr 81, s. 5, 1931 nr 83, s. 7.
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czystoci obecni byli wojewoda poznañski Roger Raczyñski, prezydent miasta
Cyryl Ratajski, wiceprezydent Miko³aj Kiedacz oraz starosta krajowy Ludwik
Begale.
W sprawozdaniu z wieczoru, znajduj¹cym siê w archiwum ZZLP, czytamy
m.in.: Prawdziw¹ uczt¹ dla zebranych by³y poezje Kazimiery I³³akowiczówny
[…]. Ca³oæ wieczoru wypad³a pod ka¿dym wzglêdem wietnie, wytwarzaj¹c
mi³y, niewymuszony nastrój […]. Sobotni wieczór da³ dowód, ¿e publicznoæ
poznañska ¿ywo interesuje siê literatur¹ i jej sprawami […]9.
Drugi ju¿ wieczór autorski I³³akowiczówny z inicjatywy Ko³a Polonistów
odby³ siê 9 maja 1933 r., i – podobnie jak w roku 1930 – tak¿e w Sali XVII Collegium Minus. W prasowych zapowiedziach zaznaczano, ¿e poetka bêdzie wystêpowaæ bezinteresownie i ¿e ca³y dochód z imprezy przeka¿e Komitetowi Ratowania Bazyliki Wileñskiej. Na ten sam cel przeznaczy te¿ pieni¹dze uzyskane
ze sprzeda¿y du¿ej czêci egzemplarzy swych tomów poetyckich, opatrzonych
autografami10. Wspomniany Komitet zosta³ powo³any przez arcybiskupa wileñskiego Romualda Ja³brzykowskiego po wielkiej powodzi, jaka nawiedzi³a Wilno
wiosn¹ 1931 r., wyrz¹dzaj¹c du¿e zniszczenia m.in. w kociele katedralnym.
Podczas spotkania autorka tomu poetyckiego Po³ów przedstawi³a niepublikowane dot¹d wiersze, które podzieli³a na kilka cykli. Ka¿dy z nich poprzedzi³a
osobistymi wynurzeniami na temat w³asnej poezji. W cyklu pierwszym odczyta³a s³uchaczom utwory, w których powraca³a do swego dzieciñstwa, do litewskiej
przyrody; wród nich znalaz³ siê wiersz Kamienie wileñskie. Na drugi cykl, który poetka nazwa³a cyklem wierszy doranych, z³o¿y³y siê m.in. utwory: Grobowiec Nieznanego ¯o³nierza, M³ody Czerwony Krzy¿ o sobie, Wielki Tydzieñ.
W trzecim, który okreli³a mianem ballad zwyczajnych, zaprezentowa³a m.in.
wiersze: Nasza Stefcia, Biedna Ewcia, Ballada o piewaj¹cym no¿owcu. Czwartym cyklem by³y ballady bohaterskie, wród nich ¯a³osne pieni o Barbarze i Augucie, ¯eligowski i Litwineczka, Kachna Czarniecka. Na cykl ostatni z³o¿y³y siê
wiersze powiêcone Józefowi Pi³sudskiemu. Wiêkszoæ odczytanych wierszy
znalaz³a siê póniej w tomie Ballady bohaterskie, wydanym we Lwowie w roku
1934.

9
BU DZS, Akta Zwi¹zku Zawodowego , rkps 193 IV k. 175; zob. te¿ sprawozdania prasowe: (bar), Nowy Kurier 1931 nr 85, s. 5; [Tadeusz Kraszewski] (tkr.), Wieczór literacko-artystyczny, Kurier Poznañski 1931 nr 166, s. 5; [ten¿e] (tkr.), Orêdownik Wielkopolski 1931 nr
85, s. 3; Wieczór literacko-artystyczny, Dziennik Poznañski 1931 nr 85, s. 4; Goniec Wielkopolski 1931 nr 87, s. 3.
10
I³³akowiczówna bêdzie mówi³a w³asne wiersze, Kurier Poznañski 1933 nr 209, s. 11; [Jerzy Koller] J.K., Kazimiera I³³akowiczówna w Poznaniu, Dziennik Poznañski 1933 nr 105, s. 2;
[ten¿e], Wieczór autorski Kazimiery I³³akowiczówny, Dziennik Poznañski 1933 nr 107, s. 2-3.
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Pe³en zachwytu sprawozdawca Dziennika Poznañskiego o swoich wra¿eniach z imprezy napisa³: Wieczór autorski Kazimiery I³³akowiczówny […] nastrojem swym odbiega³ od innych imprez tego typu. Sprawi³a to sama osoba poetki
i jej zupe³nie swoisty sposób ustosunkowania siê zarówno do wyg³aszanych przez
siebie utworów, jak i do publicznoci s³uchaj¹cej. Stosunek ten cechuje naturalnoæ i prostota […]. I³³akowiczówna przemawia do wype³nionej szczelnie sali jak
do grona najlepszych przyjació³ w swoim prywatnym salonie […]. By³ on [wieczór autorski – JB] now¹ nici¹ serdecznego zrozumienia, jaka nawi¹za³a siê pomiêdzy indywidualnoci¹ twórcz¹ poetki, a wiatem jej odbiorców. Laureatka
wileñska nie nale¿y do ¿adnej grupy, ¿adnej kapliczki literackiej, stoi osobno,
zupe³nie sama, zwi¹zana chyba przyrod¹ swych utworów z ziemi¹ wileñsk¹ […].
Taka jak jest, jest jedn¹ z najsilniejszych i najbardziej widocznych postaci, nie
tylko poezji, ale w ogóle pimiennictwa polskiego wspó³czesnej nam doby11.
Na scenie Teatru Wielkiego 7 czerwca 1934 r. odby³a siê przygotowana przez
zespó³ Teatru Nowego premiera sztuki Fryderyka Schillera Don Karlos, w re¿yserii Ludwika Solskiego, który te¿ kreowa³ postaæ Filipa II. Oprócz niego gocinnie wystêpowali w kilku kolejnych spektaklach Jadwiga Zaklicka w roli królowej El¿biety i Karol Benda w roli tytu³owej. Autork¹ przek³adu dramatu, którego
walory dostrzegli recenzenci sztuki, by³a I³³akowiczówna. Jerzy Herniczek napisa³, ¿e utwór otrzyma³ now¹ i odwiêtn¹ szatê poetyck¹ w polskim przek³adzie12.
Natomiast Jerzy Koller stwierdzi³: Jest to jeden z tych przek³adów, które staj¹ siê
nie tylko przyswojeniem obcego dzie³a naszej literaturze, ale zarazem rzetelnym
wzbogaceniem jej rodzinnego dorobku13. Na przedstawieniu dnia 15 czerwca
obecna by³a autorka przek³adu, która specjalnie w tym celu przyjecha³a do Poznania14.
Pod koniec maja lub na pocz¹tku czerwca 1936 r. autorka Zwierciad³a nocy,
przebywaj¹c prywatnie w jednej z podpoznañskich miejscowoci, odwiedzi³a
uczennice VI Szko³y Wydzia³owej, mieszcz¹cej siê przy ul. Ró¿anej 1. Co by³o
przyczyn¹ wizyty? Ka¿da z klas tej szko³y wybiera³a dla siebie patrona sporód
¿yj¹cych znanych osób  artystów, pisarzy, polityków. Uczennice jednej z nich
wybra³y I³³akowiczównê i z nimi w³anie chcia³a siê spotkaæ. Po serdecznym powitaniu w sposób zdumiewaj¹co prosty potrafi³a z punktu prze³amaæ barierê
skrêpowania i obcoci, jaka zrazu musia³a stan¹æ pomiêdzy s³awn¹ poetk¹
J. Koller, Kazimiera I³³akowiczówna (Na marginesach programu wieczoru autorskiego poetki), Dziennik Poznañski 1933 nr 109, s. 2-3; zob. te¿ inne sprawozdania z tego wieczoru: Iks,
Nowy Kurier 1933 nr 108, s. 9; [T. Kraszewski] (t.kr.), Wieczór autorski K. I³³akowiczówny, Kurier Poznañski 1933 nr 215, s. 10. Autor tego ostatniego sprawozdania zby³ milczeniem informacjê o odczytaniu przez poetkê wierszy o J. Pi³sudskim.
12
[J. Herniczek] J.H., Teatry, Kurier Poznañski 1934 nr 253, s. 11.
13
J. Koller, Wieczory teatralne, Dziennik Poznañski 1934 nr 130, s. 2-3.
14
P. I³³akowiczówna, Dziennik Poznañski 1934 nr 135, s. 8.
11
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a m³odymi panienkami, znaj¹cymi j¹ jedynie z wizerunków i tych wierszy, których uczy³y siê na pamiêæ. Atmosfera by³a pozbawiona wszelkiej sztywnoci, oficjalnoci, a jednak czu³o siê, ¿e dla obu stron jest to chwila osobliwa, o której
bêdzie siê myla³o a pamiêta³o zawsze15. Po wspólnej fotografii poetka wyg³osi³a
dla starszych klas odczyt pt. Marsza³ek Józef Pi³sudski, ilustrowany w³asnymi
utworami.
Wspomniany ju¿ prezes B. Koreywo w wyniku konfliktowej sytuacji
w Zwi¹zku z³o¿y³ wraz z ca³ym zarz¹dem rezygnacjê 14 padziernika 1933 r. Na
tym samym zebraniu funkcjê prezesa powierzono profesorowi Tadeuszowi Grabowskiemu16. By³a to tylko prezesura przejciowa, gdy¿ ju¿ dwa miesi¹ce póniej, 16 grudnia 1933 r., kierowanie Zwi¹zkiem nadzwyczajne zebranie przekaza³o Zenonowi Kosidowskiemu17. By³y wspó³redaktor czasopisma Zdrój, autor
tomiku poezji Szalony ³owca (Poznañ 1922), zbioru szkiców Fakty i z³udy (Poznañ 1931) oraz pracy Artystyczne s³uchowiska radiowe (Poznañ 1928), zajmowa³ stanowisko kierownika programowego w Radiu Poznañskim (od 1934 dyrektora Rozg³oni Poznañskiej Polskiego Radia), by³ ostatnim redaktorem
wydawanego w Poznaniu w latach 1927-1931 czasopisma Tydzieñ Radiowy.
Do najwiêkszych osi¹gniêæ organizacyjnych Z. Kosidowskiego jako prezesa
ZZLP mo¿na zaliczyæ utworzenie Zrzeszenia Zwi¹zków Artystycznych i Kulturalnych Poznania, którego inauguracja dzia³alnoci po³¹czona z uroczystym
otwarciem po remoncie Pa³acu Dzia³yñskich, odby³a siê tam¿e 18 padziernika
1934 r., z udzia³em m.in. bp. Walentego Dymka, ministra wyznañ religijnych
i owiecenia publicznego Wac³awa Jêdrzejewicza oraz prezesa Polskiej Akademii Literatury Wac³awa Sieroszewskiego18.
Jego zas³ug¹ by³o te¿ reaktywowanie czwartków literackich, które z przerwami odbywa³y siê w Pa³acu Dzia³yñskich od lat 40. XIX w. do roku 1901.
Pierwszy, ze wznowionego cyklu czwartek literacko-artystyczny, na którym
naczelnik Wydzia³u Kultury i Sztuki Zarz¹du Miejskiego Zygmunt Zaleski wyg³osi³ odczyt pt. Poznañskie zagadnienia kulturalne, odby³ siê 25 padziernika
1934 r.19 Odt¹d, z przerwami wakacyjnymi, niemal co tydzieñ w Pa³acu Dzia³yñJ. Koller, Poetka w murach szko³y, Dziennik Poznañski 1936 nr 129, s. 2.
Konsolidacja zawodowego ruchu literackiego w Poznaniu, Dziennik Poznañski 1933 nr
253, s. 3; Nowy Kurier 1933 nr 240, s. 11; Nowy zarz¹d Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich, Dziennik Poznañski 1933 nr 239, s. 4.
17
Nowy zarz¹d Zwi¹zku Literatów, Dziennik Poznañski 1933 nr 291, s. 4; Ze Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu, Dziennik Poznañski 1933 nr 292, s. 2-3; Nowy zarz¹d Zwi¹zku Zawod[owego] Literatów Polskich w Poznaniu, „Nowy Kurier” 1933 nr 293, s. 9.
18
Zob. sprawozdania z inauguracji dzia³alnoci Zrzeszenia: J. Koller, Otwarcie przybytku sztuki wielkopolskiej, Dziennik Poznañski 1934 nr 241, s. 1-2; „Nowy Kurier” 1934 nr 241, s. 7.
19
Zob.: Pierwszy czwartek literacko-artystyczny, Dziennik Poznañski 1934 nr 247, s. 4; Poznañskie zagadnienia kulturalne, Kurier Poznañski 1934 nr 489, s. 2.
15

16
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skich odbywa³y siê kolejne spotkania czwartkowe. Ich goæmi byli m.in.: Karol
Irzykowski (trzykrotnie), Maria Kasprowiczowa, Kazimierz Wierzyñski, Henryk
U³aszyn, Leon Chwistek, Melchior Wañkowicz, ks. Jan Urban (dwukrotnie),
W³adys³aw Tatarkiewicz, Roman Ingarden, Maria D¹browska, Kazimierz Ajdukiewicz, Wac³aw Borowy, Tymon Terlecki, Kazimierz Czachowski, Wojciech
Kossak, Julian Krzy¿anowski, Wilam Horzyca, Tibor Csorba, ks. Augustyn Jakubisiak, Czes³aw Mi³osz, Feliks Nowowiejski. Ostatni, 135. czwartek literacko-artystyczny, odby³ siê 29 czerwca 1939 r., a jego gociem by³ Wiktor Budzyñski, wspó³twórca Weso³ej Lwowskiej Fali. Nawet ten fragmentaryczny wykaz
prelegentów wiadczy o ró¿norodnoci tematycznej spotkañ, ale tak¿e o ich wysokim poziomie.
Niecodzienny charakter mia³ wieczór, który odby³ siê 10 marca 1938 r. Nie
tylko dlatego, ¿e by³ to setny czwartek, na którym Ferdynand Goetel odczyta³
fragment swojej niedrukowanej jeszcze powieci, ale zwi¹zany by³ te¿ z po¿egnaniem Z. Kosidowskiego, który wyje¿d¿a³ do Warszawy, by tam obj¹æ stanowisko wicedyrektora programowego Polskiego Radia20.
Podczas walnego zebrania Zwi¹zku 21 marca 1938 r. funkcjê prezesa powierzono Stanis³awowi Wasylewskiemu21, autorowi licznych tomów szkiców powiêconych historii i kulturze, m.in. Na dworze króla Stasia (Lwów, Kraków
1919), Romans prababki (Lwów, Poznañ 1920), zbiorów opowiadañ, m.in. Pod
urokiem zawiatów (Poznañ 1923), wspomnieñ, m.in. Niezapisany stan s³u¿by
(Warszawa 1937). Wasylewski kontynuowa³ dzia³alnoæ ZZLP zapocz¹tkowan¹
przez swego poprzednika, w tym tak¿e cykl czwartków literacko-artystycznych.
O udzia³ w jednym z wieczorów organizatorzy zwrócili siê do autorki tomu
Trzy struny na pocz¹tku roku 1935, o czym wiadczy treæ jej listu z 25 marca
tego¿ roku, prawdopodobnie do prezesa ZZLP, w którym informuje, ¿e nie widzi
mo¿liwoci przyjazdu do Poznania w najbli¿szym czasie. W zwi¹zku z tym 23
marca 1937 r. Zwi¹zek wys³a³ do poetki kolejny list, proponuj¹c jesienny termin
wieczoru autorskiego22, ale w licie z 3 lipca I³³akowiczówna odpowiedzia³a, ¿e
nie mo¿e podaæ ¿adnego terminu z powodu planowanego w tym czasie d³u¿szego wyjazdu za granicê. Niezajête jeszcze terminy wieczorów od lutego do maja
1939 r. wskaza³ zarz¹d Zwi¹zku w licie z 17 listopada 1938 r. Ostatecznie poetka wybra³a na swój wieczór poetycki w Pa³acu Dzia³yñskich dzieñ 23 lutego
1939 r., o czym poinformowa³a telegraficznie 10 lutego.
J. Koller, Dwie uroczystoci, Dziennik Poznañski 1938 nr 61, s. 7.
[T. Kraszewski] (tk), Ze Zwi¹zku Zaw[odowego] Literatów w Poznaniu, Kurier Poznañski
1938 nr 133, s. 5; Stanis³aw Wasylewski prezesem Zawodowego Zwi¹zku Literatów, Dziennik Poznañski 1938 nr 67, s. 4.
22
Tego listu nie uda³o siê odnaleæ; informacjê o nim zaczerpn¹³em z: A. Rogalski, Wspomnienia i przypomnienia, Poznañ 1987 s. 90.
20

21
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Odt¹d korespondencyjnie ustalano sprawy organizacyjne spotkania. W licie
z 18 lutego prosi³a, by w przeddzieñ imprezy mog³a z osob¹ odpowiedzialn¹ za
stronê techniczn¹ wieczoru obejrzeæ salê, bêd¹c¹ miejscem spotkania autorskiego. Po raz kolejny poetka da³a wyraz swemu profesjonalnemu podejciu do tego
rodzaju imprez. W tym samym licie wyrazi³a wzruszenie spowodowane zaproszeniem jej w tym czasie, kiedy jest bardzo publicznie atakowana23.
Przy wype³nionej sali, i to osobami nale¿¹cymi do skrajnie przeciwnych obozów politycznych, napisa³ J. Koller, z udzia³em przedstawicieli magistratu, wojska, rodowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich, rozpocz¹³ siê 126.
czwartek literacko-artystyczny, którego gociem by³a I³³akowiczówna, powitana
przez s³uchaczy gromkimi oklaskami. Za przyjêcie zaproszenia Marta Reszczyñska podziêkowa³a jej w imieniu ZZLP.
Poetka odczyta³a wzruszaj¹ce wiersze, powiêcone emigracji polskiej i parê
utworów na mieræ Komendanta Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Utwory te nacechowane podnios³¹ nut¹ patriotyczn¹ i najszczerszym bólem najprostsz¹ drog¹ dotar³y do serc s³uchaczy  pisa³ w sprawozdaniu cytowany ju¿ J. Koller.
Poetka nie tylko czyta³a swoje utwory, ale równoczenie dokonywa³a ich analizy. Mówi¹c szerzej o w³asnej twórczoci, stwierdzi³a, ¿e dzieli j¹ na artystyczn¹,
u¿ytkow¹, okolicznociow¹ i aktualn¹. S³uchacze podziêkowali I³³akowiczównie
d³ugotrwa³ymi oklaskami i wrêczyli bukiet kwiatów24. By³ to ostatni przed wybuchem wojny „literacki” pobyt autorki S³owika litewskiego.
Jaka by³a recepcja twórczoci I³³akowiczówny w Poznaniu w latach 1919-1939? Na podstawie not prasowych mo¿emy stwierdziæ, ¿e jej poezje by³y recytowane podczas trzech imprez poetyckich. Na zorganizowanym przez Ko³o Polonistów wieczorze wspó³czesnej poezji polskiej 28 maja 1927 r. m.in. wiersze
autorki mierci Feniksa recytowa³ aktor wystêpuj¹cy wówczas w poznañskim
Teatrze Nowym Janusz Warnecki25, a Iza Nowakowska w cyklicznym ¯ywym
Dzienniku w kawiarni Dobskiego 21 lutego 1930 r.26 Podczas popo³udnia wielkoczwartkowego powiêconego muzyce i poezji religijnej 24 marca 1932 r. poezje m.in. I³³akowiczówny prezentowa³ aktor poznañskiego Teatru Polskiego Jerzy Pichelski27.
Nie tylko recytowano poezje autorki Czarodziejskich zwierciade³ek, mówiono tak¿e o jej twórczoci. Dnia 22 marca 1930 r. publicysta i krytyk literacki Jan
Powodem ataków by³o opublikowanie przez poetkê ksi¹¿ki wspomnieniowej cie¿ka obok
drogi, powiêconej osobie J. Pi³sudskiego.
24
Sprawozdania z wieczoru autorskiego zob.: J. Koller, Kazimiera I³³akowiczówna w Poznaniu, Dziennik Poznañski 1939 nr 47, s. 9; [Tadeusz Kraszewski] (tk), Wieczór K. I³³akowiczówny, Kurier Poznañski 1939 nr 91, s. 14; K. Troczyñski, Nowy Kurier 1939 nr 46, s. 10.
25
Zob. Przegl¹d Poranny” 1927 nr 122, s. 3.
26
Zob. „Gazeta Zachodnia” 1930 nr 46, s. 4.
27
Zob. „Nowy Kurier” 1932 nr 72, s. 9.
23
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Emil Skiwski mia³ w Radiu Poznañskim 20-minutow¹ pogadankê pt. O twórczoci Kazimiery I³³akowiczówny. Z inicjatywy Poznañskiego Ko³a Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza 11 marca 1932 r. historyk literatury Stanis³aw Kolbuszewski wyg³osi³ odczyt pt. Kazimiera I³³akowiczówna28. Z kolei 22
stycznia 1938 r. w ramach Powszechnych Wyk³adów Uniwersyteckich profesor
Tadeusz Grabowski, mówi¹c o Wspó³czesnych autorkach polskich, nawi¹za³
m.in. do twórczoci Marii Kuncewiczowej, Ewy Szelburg-Zarembiny, Zofii Na³kowskiej, Marii D¹browskiej oraz Maryli Wolskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i K. I³³akowiczówny29. Na 95. czwartku literacko-artystycznym 3 lutego 1938 r. historyk literatury i krytyk literacki Karol Wiktor Zawodziñski, snuj¹c
rozwa¿ania O wspó³czesnej poezji polskiej, analizowa³ twórczoæ m.in. Józefa
£obodowskiego, Leopolda Staffa, Antoniego S³onimskiego, Kazimierza Wierzyñskiego oraz I³³akowiczówny30.
Przedstawione wy¿ej formy obecnoci poezji autorki P³acz¹cego ptaka
w Poznaniu w latach miêdzywojennych mia³y charakter, który mo¿na nazwaæ
ulotnym, ale by³y te¿ i inne.
Sporód 21 tomów twórczoci poetki, opublikowanych w interesuj¹cych nas
latach, wiêkszoæ ukaza³a siê g³ównie w Warszawie, a tylko Czarodziejskie zwierciade³ka zosta³y wydane w Poznaniu przez Ksiêgarniê w. Wojciecha w roku
1928 (drugie wydanie rok póniej w tej samej oficynie). Jej utwory by³y drukowane na ³amach kilku poznañskich czasopism. Najwiêcej, 22 wiersze, opublikowa³ Dziennik Poznañski, 16  Têcza, 2  Nowy Kurier i po 1 wierszu
Zdrój, Przegl¹d Owiatowy, Rolnik Wielkopolski, Nasze ¯ycie, Ilustracja Polska. Zwraca uwagê nieobecnoæ utworów poetki w poczytnym Kurierze Poznañskim. Dziennik ten zatrudnia³ znakomitych, utalentowanych dziennikarzy, w tym m.in. publicystê, krytyka literackiego i teatralnego Witolda
Noskowskiego, który kierowa³ dzia³em kultury i sztuki. Poniewa¿ dziennik ten
reprezentowa³ myl ideow¹ Stronnictwa Narodowego, autorka Wierszy o Marsza³ku Pi³sudskim by³a mu daleka ideowo. Wrêcz przeciwnie przedstawia³a siê sprawa Dziennika Poznañskiego, którego dzia³em kultury kierowali kolejno krytyk literacki i teatralny J. Koller oraz poetka Jadwiga Popowska. Pismo, szczególnie po maju 1926 r., mia³o zdecydowany charakter antyendecki i prorz¹dowy.
Tak¿e „Przewodnik Katolicki”, wydawany przez Ksiêgarniê w. Wojciecha, nie
drukowa³ utworów I³³akowiczówny, podczas gdy Têcza”, równie¿ tam wychodz¹ca, zamieci³a ich 16.

Zob. Odczyt o I³³akowiczównie, Dziennik Poznañski 1932 nr 58, s. 4; W naukowym Poznaniu, Kurier Poznañski 1932 nr 116, s. 8.
29
Zob. (j.r.), Wspó³czesne autorki polskie, Kurier Poznañski 1938 nr 36, s. 7.
30
W. Binek, „Nowy Kurier” 1938 nr 29, s. 12.
28
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Recenzje ksi¹¿ek poetki oraz szersze omówienia jej twórczoci by³y publikowane w Kurierze Poznañskim (9 razy), Dzienniku Poznañskim (6), Têczy (4), ¯yciu Literackim i Kulturze (po 2). Autorami ich byli m.in.: publicysta i krytyk Zygmunt Wasilewski (6), J. Koller (4), prozaik i publicysta Józef
Kisielewski oraz poeta i satyryk Artur Maria Swinarski (po 3). W zdecydowanej
wiêkszoci by³y to rzeczowe, merytoryczne oceny twórczoci, pisane bez emocji. Na tym tle wyró¿nia³y siê pisane niewybrednym jêzykiem opinie A.M. Swinarskiego, który np. na ³amach Kuriera Poznañskiego (1934 nr 77) poezjê I³³akowiczówny dla dzieci nazwa³ poezj¹ przeznaczon¹ dla ma³ych kretynów, ostrej
krytyce podda³ przek³ad Don Karlosa F. Schillera. Zakoñczy³ za s³owami: Dzi
talent Marii [Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – JB] doszed³ do tak zawrotnych
szczytów, jakich nasza poezja, nie tylko kobieca, dotychczas bodaj nie osi¹gnê³a
– a talent Kazimiery jako maleje i wojskowieje. Szkoda baby! W „Dzienniku
Poznañskim ukaza³y siê te¿ cztery wywiady z poetk¹, które przeprowadzili
J. Popowska, Kazimierz Pluciñski (pod pseudonimem Szymon Pigwa), redaktor
ukrywaj¹cy siê pod kryptonimem E.N. oraz Stanis³aw Cat-Mackiewicz. Ten
ostatni wywiad by³ przedrukiem z wileñskiego S³owa.
Warto jeszcze dodaæ, ¿e I³³akowiczówna czêsto bywa³a prywatnie w Poznaniu i jego okolicach, m.in. w Wierzenicy, goci³a u Kajetanostwa Morawskich
w Jurkowie31. Profesor Andrzej Kwilecki wspomina, ¿e poetka wielokrotnie przyje¿d¿a³a do Kwilcza na kilkudniowe czy nawet d³u¿sze pobyty. Przyjani³a siê
bowiem z jego matk¹  Zofi¹ z Ka³uskich Kwileck¹. Podczas ostatniego tam pobytu, prawdopodobnie w 1939 r., podarowa³a mu, wówczas 10-letniemu ch³opcu, mêski zegarek kieszonkowy. Cieszy³ siê nim przez ca³¹ okupacjê, któr¹ prze¿y³ w Iwoniczu Zdroju, ale w czasie ewakuacji tego miasteczka zabra³ mu go
niemiecki ¿o³nierz.
W roku 1947, po latach wojennej tu³aczki, nie mog¹c osiedliæ siê w Warszawie, gdzie spêdzi³a wiele lat, poetka zamieszka³a w Poznaniu, w którym dobieg³o koñca jej ¿ycie.
31
O pobytach poetki w Jurkowie zob.: A. Kwilecki, Ziemiañstwo wielkopolskie, Warszawa
1998, s. 299.
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ANEKS 1
Recepcja twórczoci Kazimiery I³³akowiczówny w prasie poznañskiej
w latach 1919-1939

TWÓRCZOÆ
Ka¿dy utwór w poni¿szym zestawieniu zosta³ opatrzony tytu³em, pod którym wystêpuje
w edycji Poezje zebrane, t. 1-4, oprac. Jacek Biesiada i Aleksandra ¯u³awska-W³oszczyñska, Toruñ 1998. Je¿eli utwór by³ w czasopimie opatrzony innym tytu³em, wówczas zosta³ on podany w nawiasie graniastym, poprzedzony formu³¹ tu druk pt. Je¿eli utwór nosi
taki sam tytu³, jak inny wiersz poetki, wówczas dla jego identyfikacji dodano w nawiasie
okr¹g³ym incipit. Z wyj¹tkiem dwóch tekstów, którym zosta³a dodana adnotacja wyjaniaj¹ca, wszystkie pozosta³e s¹ utworami poetyckimi.
1919. Niewolnica. „Zdrój” 1919 t. 6 nr 3-4 s. 75-80.
1922. Latawiczki [tu druk pt. Na niegu]. Stworki [tu druk pt. Duszki]. Tanecznice [tu
druk pt. Taniec]. „Praca” 1922 nr 9 s. 2-3.
1924. Gwiazdka [tu druk pt. wiêta]. Ko³ysanka Krzysi. Ko³ysanka Lalki. Praca 1924
nr 7 s. 5.
1928. Maria. Têcza 1928 z. 49 s. 4. – Mowa lipy. Zanim… „Têcza 1928 z. 45 s. 14. –
Sylwetka. Têcza 1928 z. 26 s. 4. – Wiersz na czeæ Matki Boskiej Czêstochowskiej
[tu druk pt. Matka Boska Czêstochowska]. „Przegl¹d Owiatowy 1928 nr 11 s. 315.
1929. Jesienne preludia. „Dziennik Poznañski 1929 nr 253 s. 6. – Mg³y i s³owik. Moje
rzeki. Ob³êd. Rozczarowanie. Wiedma. Dziennik Poznañski 1929 nr 117 s. 9. – Mi³oæ (Urzeka mnie znowu wieczór ). Têcza 1929 z. 35 s. 11. – Nagana wiernoci.
Têcza 1929 z. 15 s. 11. – Pieni przedwi¹teczne. Dziennik Poznañski 1929 nr 298
dodatek s. V. – W przeddzieñ. Têcza 1929 z. 6 s. 4.
1930. Lament (Zawia³ ciê zmierzch ). Têcza 1930 z. 48 s. 16. – Mowa pos¹gu.
Dziennik Poznañski 1930 nr 75 s. 6.
1931. Wiersz zaduszny. Têcza 1931 z. 45 s. 4.
1932. Pieñ o domu. Dziennik Poznañski 1932 nr 185 s. 7. – ¯eligowski i Litwineczka.
Têcza 1932 z. 1 s. 44-45.
1933. Grobowiec Nieznanego ¯o³nierza. Dziennik Poznañski 1933 nr 107 s. 7. – Konduktor (Konduktor Czech siê nie gniewa ). mieræ na Szumawie. W podró¿y. Têcza 1933 z. 11 s. 48-49. – Szare morze [tu druk pt. Ryby i ludzie]. Dziennik Poznañski 1933 nr 1 s. 9.
1934. Chorwatki [tu druk pt. W Kroacji]. Têcza 1934 z. 9 s. 42. – List z urlopu (Baden
bei Wien  sierpieñ). Dziennik Poznañski 1934 nr 193 s. 2-3 [proza]. – [Przek³ad:]
Friedrich Schiller: Don Karlos [fragment]. Dziennik Poznañski 1934 nr 135 s. 2-3.
1935. Co dzieci wiedz¹. Kolêda lotnicza. Kolêda pierwsza [tu druk pt. Kolêda]. Dziennik Poznañski 1935 nr 298 dodatek s. IV. – Ho³d ociemnia³ych. Jab³oneczka. Leci
licie z drzewa. Pielgrzymka kulawego. Z wieñcem chwa³y. Zas³ugi. Dziennik Po-
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znañski 1935 nr 260 s. 2-3. – M³ody Czerwony Krzy¿ o sobie. Têcza 1935 nr 10
s. 47-48. – Opowieæ o moskiewskim mêczeñstwie [fragment]. Têcza 1935 nr 2
s. 42. – Zas³ugi. Rolnik Wielkopolski” 1935 nr 92 s. 5. – Zwyciêstwo [tu druk pt.
Nios¹cemu brzemiê odj¹³ z ramion ]. Nasze ¯ycie 1935 nr 24 [5] s. 1-2. – Zwyciêstwo [tu druk pt. Nios¹cemu brzemiê odj¹³ z ramion ]. Nowy Kurier 1935
nr 116 s. 1.
1936. Kolêda (Bieda u nas w domu ). Nowy Kurier 1936 nr 300 Dodatek wi¹teczny
s. 13. – Mowa pos¹gu. Dziennik Poznañski 1936 nr 66 s. 1.
1937. Opowieæ ma³¿onki wiêtego Aleksego. [W ks.:] Stefan Vrtel-Wierczyñski: Staropolska legenda o w. Aleksym na porównawczym tle literatur s³owiañskich, Poznañ
1937 s. 248-251. – Twój, Bo¿e, dech nad nasz¹ ci¿b¹ swarliw¹… „Dziennik Poznañski 1937 nr 157 s. 2.
1938. Kolêda Marianny. Ilustracja Polska 1938 nr 52 s. 1398.
1939. Zasypany pio³unem lad. Dziennik Poznañski 1939 nr 45 s. 7.

OPRACOWANIA
1926. Wasilewski Zygmunt: Poezja I³³akowiczówny. Kurier Poznañski 1926 nr 594
s. 24.
1927. Przegl¹d Poranny 1927 nr 122 s. 3 [sprawozdanie z Wieczoru Wspó³czesnej Poezji Polskiej, na którym Janusz Warnecki recytowa³ m.in. wiersze K. I³³akowiczówny,
28 V 1927].
1928. Wasilewski Zygmunt: Poezje I³³akowiczówny. Kurier Poznañski 1928 nr 318 s. 8.
1929. Wasilewski Zygmunt: Ksiê¿ycowa ksiê¿niczka. Têcza 1929 z. 6 s. 3-4.
1930. „Gazeta Zachodnia” 1930 nr 46 s. 4 [sprawozdanie z ¯ywego Dziennika, na którym Iza Nowakowska recytowa³a m.in. wiersze K. I³³akowiczówny, 21 II 1930]. –
J.M.: Wspó³pracowniczka „Gazety Zachodniej” rozmawia z Kazimier¹ I³³akowiczówn¹. „Gazeta Zachodnia” 1930 nr 48 s. 6. – [Kisielewski Józef] j.k.: I³³akowiczówna
otrzyma³a nagrodê literack¹ Wilna. Têcza 1930 z. 7 s. 16. – Koller Jerzy: Laureatka
Wilna. Na marginesie poezji Kazimiery I³³akowiczówny. Dziennik Poznañski 1930
nr 32 s. 6.  Wieczór autorski (25 II 1930). [Zapowiedzi:] Kazimiera I³³akowiczówna.
Dziennik Poznañski 1930 nr 46 s. 4; Wieczór autorski K. I³³akowiczówny. Kurier
Poznañski 1930 nr 84 s. 6; Nowy Kurier 1930 nr 42 s. 4, nr 45 s. 11. – [Sprawozdania:] Koller Jerzy: Wieczór autorski Kazimiery I³³akowiczówny. Dziennik Poznañski
1930 nr 50 s. 3; Laureatka nagrody literackiej m. Wilna w Poznaniu. Kazimiera I³³akowiczówna owacyjnie przyjêta przez spo³eczeñstwo miasta. „Gazeta Zachodnia”
1930 nr 48 s. 6; [Troczyñski Konstanty] (tr.): „Wieczór autorski” K. I³³akowiczówny.
Kurier Poznañski 1930 nr 97 s. 3; – [Fotografia z imprezy]. „Wielkopolska Ilustracja” 1930 nr 23 s. 2.
1931. [Pollak Roman] P.: I³³akowiczówna po w³osku. Kurier Poznañski 1931 nr 440
s. 8 [o przet³umaczeniu Opowieci o moskiewskim mêczeñstwie przez Mariê Bersano]. 
Sprawozdania z wieczoru literacko-artystycznego z okazji 10-lecia ZZLP z udzia³em
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m.in. K. I³³akowiczówny (11 IV 1931). (b.a.): Wieczór literacko-artystyczny. „Dziennik Poznañski 1931 nr 85 s. 4; (bar). „Nowy Kurier” 1931 nr 85 s. 5; [Kraszewski
Tadeusz] (tkr): Wieczór literacko-artystyczny. Kurier Poznañski 1931 nr 166 s. 5.
1932. Nowy Kurier 1932 nr 72 s. 9 [sprawozdanie z wielkoczwartkowego popo³udnia
muzyki i poezji religijnej, na którym recytowano m.in. poezje K. I³³akowiczówny, 24
III 1932].  Odczyt Stanis³awa Kolbuszewskiego pt. Kazimiera I³³akowiczówna (11 III
1932). Odczyt o I³³akowiczównie. Dziennik Poznañski 1932 nr 58 s. 4; W naukowym Poznaniu. Kurier Poznañski 1932 nr 116 s. 8.
1933. Glinka Stefan: Praca zarobkowa literatów. Rozmowy z pisarzami. Têcza 1933
z. 5 s. 25-27 [wywiad m.in. z K. I³³akowiczówn¹].  Strug i I³³akowiczówna nie chc¹
wejæ do [Polskiej] Akademii [Literatury]. „Dziennik Poznañski 1933 nr 246 s. 3. 
(w): List Kazimiery I³³akowiczówny. Kurier Poznañski 1933 nr 496 s. 1 [nota o licie poetki do komisji organizacyjnej Polskiej Akademii Literatury , w którym informuje o nieprzyjêciu cz³onkostwa].  Wieczór autorski (9 V 1933). [Zapowiedzi:] I³³akowiczówna bêdzie mówi³a w³asne poezje. Kurier Poznañski 1933 nr 209 s. 11;
[Koller Jerzy] J.K.: Kazimiera I³³akowiczówna w Poznaniu. Dziennik Poznañski
1933 nr 105 s. 2; [Koller Jerzy] J.K.: Wieczór autorski Kazimiery I³³akowiczówny.
Dziennik Poznañski 1933 nr 107 s. 2-3. – [Sprawozdania:] Iks.: I³³akowiczówna
mówi Wieczór autorski na cele ratowania bazyliki wileñskiej. „Nowy Kurier” 1933
nr 108 s. 9; Koller Jerzy: Kazimiera I³³akowiczówna. Na marginesach programu
wieczoru autorskiego. Dziennik Poznañski 1933 nr 109 s. 2-3; [Kraszewski Tadeusz] (t.kr.): Wieczór autorski K. I³³akowiczówny. „Kurier Poznañski 1933 nr 215
s. 10.
1934. Dro¿d¿ówna Irena: Polska literatura wspó³czesna. G³os 1934 nr 11 s. 7 [m.in.
o twórczoci K. I³³akowiczówny]. – [Herniczek Jerzy] J.H.: Teatry. Kurier Poznañski 1934 nr 253 s. 11; Koller Jerzy: Wieczory teatralne. Dziennik Poznañski 1934
nr 130 s. 2-3 [recenzje przedstawienia Don Karlosa F. Schillera w Teatrze Wielkim;
m.in. ocena przek³adu dokonanego przez K. I³³akowiczównê].  Kolbuszewski Stanis³aw: Samotnoæ I³³akowiczówny. ¯ycie Literackie 1934 nr 4 s. 11.  [Mackiewicz
Stanis³aw] Cat: Wywiad z I³³akowiczówn¹. Dziennik Poznañski 1934 nr 60 s. 2
[przedruk z wileñskiego S³owa]. P. I³³akowiczówna. Dziennik Poznañski 1934 nr
135 s. 8 [nota o przybyciu do Poznania w celu obejrzenia w Teatrze Wielkim przedstawienia F. Schillera Don Karlos]. – Swinarski Artur Maria: Przez kwiatek  (Rzecz
o ¿yciu mi³osnym i poezji kretynów). Kurier Poznañski 1934 nr 77 s. 12-13 [krytyka poezji K. I³³akowiczówny]. – Swinarski Artur Maria: „Sine ira et studio…”. „Kurier Poznañski 1934 nr 156 s. 12 [krytyka twórczoci K. I³³akowiczówny].  Swinarski Artur Maria: „Szklane domy”. Kurier Poznañski 1934 nr 181 s. 3 [polemika
z artyku³em Janiny Strzeleckiej zamieszczonym na ³amach tygodnika Pion, w którym skrytykowa³a wypowiedzi A.M. Swinarskiego dotycz¹ce K. I³³akowiczówny]. 
(zw): I³³akowiczówna w Wilnie. Kurier Poznañski 1934 nr 103 s. 8 [nota o wieczorze autorskim].
1935. (o): Wiersz I³³akowiczówny o Litwie w prasie litewskiej. Dziennik Poznañski
1935 nr 42 s. 3 [o opublikowaniu przek³adu wiersza w czasopimie litewskim Lietuvos Aidas; tytu³u wiersza nie podano].  Proces poetki z publicystk¹. Dziennik Poznañski 1935 nr 92 s. 3 [o wyst¹pieniu s¹dowym K. I³³akowiczówny przeciwko Her-
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minii Naglerowej, która w tygodniku Pion polemizowa³a z wymow¹ wiersza Do
chrzecijan]. – Przyznanie Pañstwowej Nagrody Literackiej. (b.): Kazimiera I³³akowiczówna laureatka Pañstwowej Nagrody Literackiej. „Nowy Kurier” 1935 nr 9 s. 4;
„Ilustracja Polska” 1935 nr 3 s. 46 [nota o przyznaniu nagrody]; I³³akowiczówna laureatk¹ Pañstwowej Nagrody Literackiej. „Nowy Kurier” 1935 nr 7 s. 2; Kiewnarska
Jadwiga: Poetka laureatk¹ pañstwowej nagrody. „Dziennik Poznañski 1935 nr 11
s. 2; Orlêta 1934/35 nr 4 s. 52 [nota o przyznaniu nagrody]. – Pañstwowa Nagroda
Literacka przypad³a Kaz[imierze] I³³akowiczównie. „Dziennik Poznañski 1935 nr 8
s. 2; Wrêczenie nagrody I³³akowiczównie. „Nowy Kurier” 1935 nr 15 s. 1.
1936. I³³akowiczówna w Wiedniu Kurier Poznañski 1936 nr 214 s. 8 [nota o wieczorze poetyckim]. – Koller Jerzy: Poetka w murach szko³y. Dziennik Poznañski 1936
nr 129 s. 2 [sprawozdanie z wizyty w VI Szkole Wydzia³owej].  [Pluciñski Kazimierz]
Szymon Pigwa: Rozmawiamy z Kazimier¹ I³³akowiczówn¹. Dziennik Poznañski
1936 nr 134 s. 2 [wywiad]. – Gorzka kolêda (wiersz; druk. „Kurier Poranny” 1935
nr 356). Baranowski Walerian: Panegiryk. Kurier Poznañski 1936 nr 1 s. 8 [krytyka
utworu]; Gdy siê przekroczy miarê. „Przewodnik Katolicki” 1936 nr 2 s. 24 [komentarz]; Kampania o blunierstwo przeciw I³³akowiczównie. Dziennik Poznañski 1936
nr 20 s. 2 [odpowied na ataki skierowane przeciwko poetce po publikacji wiersza];
Kisielewski Józef: I³³akowiczówna i Choromañski. Têcza 1936 nr 2 s. 55-56 [komentarz dotycz¹cy m.in. wiersza K. I³³akowiczówny].
1937. E.N.: Rumuñskie ró¿e. Dziennik Poznañski 1937 nr 151 s. 11 [wywiad z poetk¹
na temat jej pobytu w Rumunii]. – I³³akowiczówna w Anglii. Dziennik Poznañski 1937
nr 253 s. 12 [nota]. – I³³akowiczówna w Kiszyniowie. Dziennik Poznañski 1937 nr
109 s. 7 [nota]. – I³³akowiczówna w Rumunii. Dziennik Poznañski 1937 nr 127 s. 9
[nota].  K. I³³akowiczówna w Sztokholmie. Dziennik Poznañski 1937 nr 39 s. 7
[nota]. – Nowa podró¿ Kazimiery I³³akowiczówny. Dziennik Poznañski 1937 nr 104
s. 9 [nota o wyjedzie do Rumunii].  Odczyty I³³akowiczówny w Norwegii. Dziennik
Poznañski 1937 nr 53 s. 7 [nota].  Polscy pisarze za granic¹. Dziennik Poznañski
1937 nr 253 s. 12 [nota o wyjedzie poetki do Irlandii]. – Popowska Jadwiga: I³³akowiczówna o swoim pobycie na pó³nocy. Dziennik Poznañski 1937 nr 80 s. 7 [wywiad z poetk¹ na temat jej pobytu w Estonii, Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii,
gdzie wyg³asza³a odczyty o J. Pi³sudskim].  Vrtel-Wierczyñski Stefan: [Postaæ w.
Aleksego w poemacie Kazimiery I³³akowiczówny Opowieæ ma³¿onki wiêtego Aleksego]. [W ks.: id.]: Staropolska legenda o w. Aleksym na porównawczym tle literatur s³owiañskich, Poznañ 1937 s. 125-129.  Wyjazd I³³akowiczówny do krajów ba³tyckich. Dziennik Poznañski 1937 nr 32 s. 7.
1938. Binek W. „Nowy Kurier” 1938 nr 29 s. 12 [omówienie referatu K.W. Zawodziñskiego O wspó³czesnej poezji polskiej, wyg³oszonego 3 II 1938, powiêconego m.in.
K. I³³akowiczównie].  Czy I³³akowiczówna uwa¿a siê za ¯ydówkê? Kurier Poznañski
1938 nr 220 s. 13 [na marginesie wiersza Piosenka dla Tuwima, którego pierwodruk
w S³owie Pomorskim 1938 nr 109 nosi³ tytu³ Piosenka dla brata mego Tuwima]. –
(j.r.): Wspó³czesne autorki polskie. Kurier Poznañski 1938 nr 36 s. 7 [omówienie
prelekcji T. Grabowskiego, powiêconej m.in. twórczoci K. I³³akowiczówny, 22 I
1938].  Nagroda wêgierska dla K. I³³akowiczówny. Kultura 1938 nr 26 s. 6 [od
Wêgierskiego Stowarzyszenia im. Adama Mickiewicza].
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1939. Wieczór autorski (23 II 1939). [Zapowiedzi:] Dziennik Poznañski 1939 nr 36
s. 4, nr 37 s. 9, nr 41 s. 6, nr 43 s. 7; Kurier Poznañski 1939 nr 87 s. 6, nr 89 s. 8;
Nowy Kurier 1939 nr 41 s. 13, nr 42 s. 9, nr 44 s. 9. – [Sprawozdania:] Koller Jerzy:
Kazimiera I³³akowiczówna w Poznaniu. Dziennik Poznañski 1939 nr 47 s. 9;
[Kraszewski Tadeusz] (tk): Wieczór K. I³³akowiczówny. Kurier Poznañski 1939 nr
91 s. 14; Troczyñski Konstanty: Wieczory czwartkowe. „Nowy Kurier” 1939 nr 46
s. 10.

RECENZJE, OMÓWIENIA
Obrazy imion wró¿ebne. Warszawa 1926. Swinarski Artur Maria: Gdybym ja mia³ czterech synów. Kurier Poznañski 1935 nr 187 s. V-VI.
P³acz¹cy ptak. Warszawa 1927. [Grabowski Tadeusz] T.Gr.: „P³acz¹cy ptak”. Kurier
Poznañski 1927 nr 35 s. 7.
Z g³êbi serca. Warszawa, Kraków, Lublin 1928. Kisielewski J[ózef]: „Z g³êbi serca”. ¯ycie Literackie 1928 nr 3 s. 3.
Zwierciad³o nocy. Warszawa 1928. [Zegad³owicz Emil] e.z. Têcza 1928 z. 6 s. 15.
Popió³ i per³y. Warszawa 1929. Koller Jerzy: Popió³ i per³y. Dziennik Poznañski 1929
nr 299 s. 6. – Wasilewski Zygmunt: Popió³ i per³y. Kurier Poznañski 1930 nr 66
s. 8.
Ballady bohaterskie. Lwów 1934. Wasilewski Zygmunt: O królach i o s³u¿¹cych. Kurier
Poznañski 1934 nr 182 s. 8.
S³owik litewski. Warszawa 1936. Kisielewski Józef. Têcza 1936 nr 11 s. 79.  K³osowski Józef Nikodem: S³owik litewski. Dziennik Poznañski 1936 nr 108 s. 6. – Wasilewski Zygmunt: Zajrzyjmy do poetów. Kurier Poznañski 1936 nr 201 s. 10. – Zahorska Anna: S³owik litewski. „Kultura” 1936 nr 28 s. 5.
cie¿ka obok drogi. Warszawa 1938. Koller Jerzy: cie¿ka obok drogi. Dziennik Poznañski 1938 nr 295 Dodatek wi¹teczny s. V.  Koller Jerzy: Walka kobiet. Na marginesach ksi¹¿ki M.J. Wielopolskiej Pliszka w jaskini lwa. Dziennik Poznañski 1939
nr 39 s. 7. – Miklaszewski Gwidon: Polemika i straganiarstwo. Kurier Poznañski
1939 nr 71 s. 9. – Roszkówna Zofia: Wiele ha³asu o nic. „Kultura” 1939 nr 12 s. 4. –
Spór pisarek. Kurier Poznañski 1939 nr 51 s. 3.  Troczyñski Konstanty: ¯mija na
cie¿ce. Pojedynek literacki Marii Wielopolskiej z Kazimier¹ I³³akowiczówn¹. Dziennik Poznañski 1939 nr 32 s. 2.  [Troczyñski Konstanty] K.Tr.: Powa¿na sprawa
w niepowa¿nej formie. Nowy Kurier 1939 nr 39 s. 10.  Tygrysica o pliszce czyli
wojna histerii z go³êbim sercem. „Nowy Kurier” 1939 nr 29 s. 5
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ANEKS 2
Korespondencja Kazimiery I³³akowiczówny
ze Zwi¹zkiem Zawodowym Literatów Polskich w Poznaniu
(1931-1939)

Prezentowana ni¿ej korespondencja dotyczy spraw zwi¹zanych z udzia³em
K. I³³akowiczówny w dwóch imprezach organizowanych przez ZZLP w Poznaniu.
W listach 1-9 strony uzgadnia³y organizacjê wystêpu poetki w wieczorze literacko-artystycznym z okazji 10-lecia istnienia Zwi¹zku, który odby³ siê 11 kwietnia
1931 r. Orygina³y listów autorki Ikarowych lotów oraz kopie listów do niej skierowanych znajduj¹ siê w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej
w Poznaniu. Listy 1-5, 7, 8 wchodz¹ w sk³ad jednostki archiwalnej opatrzonej sygnatur¹ Rps nr 196 IV i znajduj¹ siê na stronach: 238-239 (list 1), 240 (2), 241 (3),
242 (4), 244-245 (5), 246 (7), 247 (8), natomiast listy 6 i 9 s¹ w jednostce archiwalnej o sygnaturze Rps nr 197 IV odpowiednio na stronach 178 i 179.
Listy 10-20 dotyczy³y wieczoru autorskiego K. I³³akowiczówny, który jako
126. czwartek literacko-artystyczny odby³ siê 23 lutego 1939 r. Orygina³y listów
poetki oraz kopie listów do niej wys³anych znajduj¹ siê w Orodku Dokumentacji
Wielkopolskiego rodowiska Literackiego Biblioteki Raczyñskich w Poznaniu.
List 10 jest oznaczony sygnatur¹ DL/2 k. 168, list 11  DL/3 k. 314; pozosta³e listy s¹ w jednostce archiwalnej DL/4, stanowi¹c nastêpuj¹ce karty: 116 (list 12),
123 (13), 132 (14), 168 (15), 190 (16), 220 (17), 218 (18), 225 (19), 235-236 (20).
Listy 1, 2 i 3 by³y skierowane do cz³onka Zarz¹du ZZLP  Marii Ruszczyñskiej, listy 4, 5, 7 i 8  do prezesa Boles³awa Koreywy. Odbiorcami listów 10 i 20
byli prawdopodobnie ówczeni prezesi  Zenon Kosidowski i Stanis³aw Wasylewski, pozosta³ych listów  zarz¹d ZZLP.
Poni¿szy blok listów nie jest kompletny. wiadcz¹ o tym kilkakrotne nawi¹zania
poetki do treci listów, których nie ma. Ich poszukiwania okaza³y siê bezowocne.
Teksty telegramów od K. I³³akowiczówny (2, 4, 7, 17) podajê w formie oryginalnej, uwzglêdniaj¹cej specyficznoæ tego przekazu, natomiast treæ telegramu do
poetki (9) podajê na podstawie odrêcznie przygotowanego tekstu.
Bardzo dziêkujê Pani Reginie Kurewicz, kierownikowi Orodka Dokumentacji Wielkopolskiego rodowiska Literackiego Biblioteki Raczyñskich w Poznaniu
za udostêpnienie listów z roku 1931. Podziêkowanie kierujê równie¿ do Pracowników Dzia³u Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za udostêpnienie listów z lat 1935-1939.
Jacek Biesiada
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1
Plac D¹browskiego 2 m. 5

17 marca 1931
Szanowna i ³askawa Pani,

List Pani z d[nia] 15 III uwa¿am  mimo formy nieoficjalnej  za oficjalne zaproszenie ze strony Zwi¹zku  wszak s³usznie?
Wobec tego nadmieniæ muszê, ¿e przed wyra¿eniem zgody musia³abym wiedzieæ, jakiego rodzaju instytucj¹ jest Zwi¹zek, kto s¹ jego cz³onkowie, czy wszyscy
bez wyj¹tku literaci w Poznaniu doñ nale¿¹, a jeli nie to  którzy mianowicie. Czy
tylko beletryci, czy tak¿e dziennikarze i uczeni? Dalej  na jaki cel ma siê odbyæ
wieczór i czy za biletami p³atnymi, czy te¿ za zaproszeniami? Jaki program obchodu? Czy i jakie w³adze pañstwowe lub samorz¹dowe bior¹ w nim udzia³? Kto na
obchodzie bêdzie wystêpowa³ (jaki mówca lub recytator czy te¿ autorecytator).
Nieoficjalnie powiem Pani, ¿e moje wystêpy publiczne zawsze s¹ p³atne, np. polonici rok temu zap³acili mi 150 z³otych za wieczór. Jestem zupe³nie go³a i nie ma
mowy o tym, bym mog³a specjalnie przyjechaæ na ten dzieñ, o ile mi siê droga i hotel
nie op³ac¹. Nie ma dot¹d ¿adnego prawdopodobieñstwa, abym Wielkanoc mia³a spêdzaæ w Poznañskiem, bowiem wszystkie domy przyjazne s¹ pod znakiem katastrofy
i nie wyobra¿am sobie, gdzie bym mog³a pojechaæ, a nie natrafiæ na licytacjê
Czy Pani jest w prezydium Zwi¹zku? Jak Pani z listu mego widzi, nic o Zwi¹zku, ale to nic  nie wiem.
Serdecznie dziêkujê za pamiêæ i ³¹czê piêkne uk³ony
Kazimiera I³³akowiczówna

2
[Telegram z 30 III 1931]
ruszczynska wolnoci 9 poznan
nie rozumiem to wlasnie ja czekam odpowiedzi
illakowiczowna
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3
[Kartka pocztowa]
WPani
Maria Ruszczyñska
Plac Wolnoci 9
Poznañ

30 III 1931

Szanowna Pani, otrzyma³am niezrozumia³¹ depeszê. Przecie¿ to ja w³anie napisa³am do Pani list z szeregiem pytañ. Na ¿adne z tych pytañ nie dosta³am ani od
Sz. Pani ani te¿ od Zarz¹du odpowiedzi, wobec czego pozosta³am w zawieszeniu,
w którym trwam. Ostatnia wiadomoæ od Pani by³a, ¿e Zwi¹zek poinformuje mnie
po zebraniu Zarz¹du. Jak dot¹d nikt mnie o niczym nie poinformowa³.
£¹czê wyrazy szacunku
Kazimiera I³³akowiczówna

4
[Telegram z 1 IV 1931]
koreywo slowackiego 35 poznan
list nie doszedl bede 14 – stop prosze szczegolowy program kolejnosc wystapien stop ile czasu przypadnie na mnie
illakowiczowna

5
Plac D¹browskiego 2 m. 5

2 IV [19]31

Szanowny Panie,
W lad za depesz¹ popieszam zawiadomiæ, ¿e ¿adnej odpowiedzi na szereg
moich pytañ skierowanych do p. Ruszczyñskiej nie otrzyma³am.
Dopiero jej list z dnia 31 b.m. doniós³ mi o tym, ¿e Pañstwo zdecydujecie siê
zap³aciæ mi za przyjazd 150 z³, co zadecydowa³o o mojej odpowiedzi depesz¹. Brak
mi jednak odpowiedzi na resztê pytañ  1) jaki program obchodu (punkt po punkcie,
kto, co i w jakiej kolejnoci mówi lub czyta), 2) czy wstêp jest za zaproszeniami,
czy za p³atnymi biletami. Dodajê do tego pytania 1) w którym miejscu programu
i o której godzinie bêdzie moja kolej, 2) ile minut mam wype³niæ, 3) jakiego charak-
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teru wiersze s¹ po¿¹dane, 4) jaki bêdzie strój prelegentów i autorów  wieczorowy,
wizytowy, czy spacerowy t.j. czy suknia wyciêta bez kapelusza, czy suknia z rêkawami bez kapelusza, czy suknia ew[entualnie] kostium z kapeluszem. Pod tym
wzglêdem zwykle obowi¹zuje jednolitoæ.
Poniewa¿ muszê z góry wiedzieæ, co mam wzi¹æ ze sob¹, proszê uprzejmie
o szybk¹ odpowied, o ile mo¿noci z moim listem w rêku, tak abym dosta³a odpowied na ka¿de pytanie.
Strasznie mi mi³o i serdecznie jestem Panom wdziêczna za chêæ dania mi wspó³udzia³u w uroczystoci poznañskiej i bardzo mi przykro, ¿e muszê ¿¹daæ zwrotu
kosztów podró¿y, ale tak siê sk³ada, ¿e nie mog¹c sobie na taki luksus pozwoliæ, ¿eby
móc jechaæ na w³asny koszt.
£¹czê wyrazy szacunku i uprzejme pozdrowienia
Kazimiera I³³akowiczówna

6
Poznañ, dnia 3 kwietnia 1931
Wielmo¿na Pani
Kazimiera I³³akowiczówna
Warszawa
pl. D¹browskiego 2 m. 5
Szanowna Pani!
W posiadaniu telegramu Sz. Pani z dnia 1 bm. spieszymy wyjaniæ pewne nieporozumienie, a mianowicie to, ¿e wieczór literacko-artystyczny ku uczczeniu dziesiêciolecia naszego Zwi¹zku odbêdzie siê w sobotê, dnia 11-go kwietnia o godz.
20.30, a nie, jak Sz. Pani w Swym telegramie wspomina, dnia 14-go kwietnia.
Wobec powy¿szego omielamy siê prosiæ o ³askawy przyjazd do Poznania najpóniej w sobotê, dnia 11-go kwietnia, poci¹giem wychodz¹cym z Warszawy o godz.
9-tej min. 5 rano (Przyjazd do Poznania o godz. 14-tej min. 20).
Na program wieczoru sk³adaj¹ siê: I) przemówienia cz³onków Zarz¹du.  II)
czêæ literacka: na pierwszym miejscu Sz. Pani, dla której rezerwujemy 30 minut.
Po Sz. Pani mówiæ bêdzie p. Emil Zegad³owicz, poczym nast¹pi dwudziestominutowa przerwa. Po przerwie: III) czêæ artystyczno-wokalno-muzyczna: p. W³odzimiera Jarochowska  piew, p. Teodora Becka-Frankiewiczowa  piew, p. Eugeniusz
May (art. opery)  piew, p. Leon Spychalski  piew, p. Hanna Rudnicka  fortepian. Akompaniuje: p. prof. Sauer.
Przy sposobnoci pozwalamy sobie powtórzyæ wyra¿on¹ w poprzednim licie
zgodê na pokrycie kosztów podró¿y i pobyt Sz. Pani w Poznaniu w wysokoci
z³ 150.-, któr¹ to kwotê wrêczymy Sz. Pani natychmiast po Jej przyjedzie do Poznania.
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Raz jeszcze dziêkujemy gor¹co za ³askaw¹ zgodê na uwietnienie naszego wieczoru Swoim udzia³em i prosimy przyj¹æ wyrazy prawdziwego powa¿ania.
Za Zarz¹d ZZLP w Poznaniu
Sekretarz
W. Gurzyñska

Prezes
B. Koreywo

[Dopisek odrêczny:]
PS. Cz³onek naszego Zwi¹zku p. W³adys³awa Muku³owska (Poznañ, ul. Wyspiañskiego 9 II p.) prosi Sz. Pani¹ za naszym porednictwem o ³askawe przyjêcie
gociny w jej domu na czas pobytu Sz. Pani w Poznaniu.

7
[Telegram z 4 IV 1931]
koreywo slowackiego 35 poznan
bede 10 hotel bazar dziekuje pani mukulczuskiej [w³aciwie: Muku³owskiej 
JB] stop jaki stroj stop prosze o zgode aby zegadlowicz czytal pierwszy bardzo zasadnicze
illakowiczowna

8
7 kwietnia 1931
Szanowny Panie,
Dziêkujê za list z d[nia] 5 kwietnia. Skoro nawet depeszowa³am w tej sprawie,
to ju¿ z tego samego widaæ, ¿e chodzi mi specjalnie o to, aby p. Zegad³owicz pierwszy czyta³. Nie zgadzam siê wiêc, aby porozumienie nast¹pi³o na miejscu, tylko
czekam na odpowied Sz. Pana jako aran¿era wieczoru  przed moim wyjazdem do
Poznania.
Proszê uprzejmie o nietroszczenie siê o mój pokój, ani przyjazd, bo trudno mi
z góry okreliæ godzinê, a z Bazarem jestem w sta³ej przyjani i zawsze dla mnie
pokój znajd¹. Stawiê siê w ka¿dym razie na swój wystêp w porê t.j. nie póniej jak
o 9-ej; skoro zacznie siê o 8.30, to mój wystêp wypadnie o jakiej 9.15. Nie bardzo
wierzê, aby zaczê³o siê punktualnie, wiêc poproszê, aby kto mnie zawiadomi³
w moim pokoju, kiedy Zegad³owicz bêdzie koñczy³ swoj¹ recytacjê i zjawiê siê akuratnie.
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Przypuszczam, ¿e by³oby najlepiej, aby Sz. Pan zatelefonowa³ do mnie o 9.30
rano do Bazaru, to siê porozumiemy ostatecznie.
Czekam na s³ówko w sprawie kolejnoci i ³¹czê wyrazy szczerego szacunku.
Kazimiera I³³akowiczówna

9
[Telegram z 9 IV 1931]
Kazimiera I³³akowiczówna
Plac D¹browskiego 2 m. 5
Warszawa
Zegad³owicz bêdzie czyta³ pierwszy.
Koreywo

10
Aleja Szucha 4 m. 70

25 III 35
Szanowny Panie,

Po moim licie do p. Sztaudyngera oczekiwa³am jaki czas od Panów wiadomoci Teraz, niestety, ju¿ okazja, kiedy by³am blisko Poznania, przesz³a. Do jesieni
nie bêdê mia³a czasu.
£¹czê wyrazy wysokiego powa¿ania
Kazimiera I³³akowiczówna

11
Lipowa 4a l. 53
tel. 305.61

3 lipca 1937
Szanowni Panowie,

Odpowied moja wypadnie bardzo nieokrelona. Praca moja polega obecnie na
wyjazdach z odczytami. Wyjazdy te nigdy nie s¹ skrystalizowane, a¿ dopiero na jaki
miesi¹c naprzód. Dlatego nie mogê dzisiaj odpowiedzieæ, tak jak bym powinna, ¿e
tego a tego dnia przysz³ego roku szkolnego jestem do dyspozycji. Padziernik mam
zajêty przez Angliê ca³y, ale które kraje zajm¹ mi które miesi¹ce potem, nie mogê
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dzi okreliæ. Zasadniczo rzecz jest mo¿liwa, bo przy niektórych podró¿ach Poznañ
mi nawet wypadnie po drodze, co umo¿liwi³oby na tak nieznaczne honorarium. Ale
oczywicie pobyt w Poznaniu uzale¿niony by³by od terminu moich odczytów za granic¹, a nie na odwrót. Dlatego  dopiero we wrzeniu, mo¿e ju¿ w sierpniu, bêdê
mog³a co wyraniejszego powiedzieæ.
Co do tematu  to ja nic nowego nie napisa³am od dawna, wiêc mo¿e na wieczór autorski nie by³oby doæ treci. Mo¿e bym raczej opowiedzia³a co z podró¿y,
albo przeczyta³a ustêpy z pamiêtnika o Marsza³ku? Wiersze moje nudz¹ mnie bezgranicznie sam¹, nie potrafiê wiêc te¿ nimi zainteresowaæ.
Odpowied moj¹, proszê wierzyæ, jest pe³na najlepszej woli, mimo ¿e, oczywicie, z punktu widzenia argumentacyjnego jest niezadowalaj¹ca.
Z powa¿aniem
Kazimiera I³³akowiczówna

12
17 listopada 1938
JWielmo¿na Pani
Kazimiera I³³akowiczówna
Warszawa
Wielce Szanowna Pani!
Zarz¹d Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu przystêpuje obecnie do zorganizowania V sezonu zimowego czwartków literacko-artystycznych
i dlatego zwracamy siê do Wielce Szanownej Pani o wype³nienie jednego z wieczorów w ramach tych czwartków. W razie przyjêcia naszego zaproszenia prosimy
o podanie, który z ni¿ej podanych terminów odpowiada³by WPani najbardziej.
Luty
16
23
Marzec
9
16
23
30
Kwiecieñ
20
27
Maj
4
11
25
Prosimy uprzejmie o ³askawe podanie nam wysokoci honorarium.
Oczekuj¹c ³askawej odpowiedzi, ³¹czymy wyrazy wysokiego powa¿ania i szacunku.
Za Zarz¹d
(Kazimierz Piekarczyk)
(Stanis³aw Wasylewski)
Sekretarz
Prezes
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13
Warszawa
Lipowa 4a

20 XI 38
Szanowni Panowie,

Otrzyma³am w roku ubieg³ym list od Panów, zachêcaj¹cy miê do przyjazdu do
Poznania na wieczór autorski za honorarium 100 z³.
Na list ten odpisa³am szczegó³owo i dotychczas oczekujê daremnie na odpowied, bez otrzymania której nie wiem co odpowiedzieæ na obecnie otrzymane ponownie zaproszenie od Sz. Panów.
Z powa¿aniem
Kazimiera I³³akowiczówna

14
26 listopada 1938
JWielmo¿na Pani
Kazimiera I³³akowiczówna
Warszawa
ul. Lipowa 4a
Wielce Szanowna Pani!
Nawi¹zuj¹c do listu WPani z dnia 20 bm. uprzejmie wyjaniamy, i¿ brak odpowiedzi na Jej list z dnia 3 lipca 1937 zosta³ spowodowany zmianami personalnymi
w Zarz¹dzie wzglêdnie niedopatrzeniem, za które jak najuprzejmiej przepraszamy.
Ponawiamy zaproszenie i mamy nadziejê, ¿e WPani tym razem zechce ³askawie
zadoæuczyniæ tylokrotnie wyra¿anym przez nas probom.
Co do tematu wieczoru decyzjê pozostawiamy WPani i prosimy o dokonanie wyboru. Gdyby temat mia³ byæ zwi¹zany z osob¹ Józefa Pi³sudskiego (mianowicie ustêpy z pamiêtnika, o którym wspomina WPani w licie z dnia 3 lipca 37 r.), to ze swej
strony proponujemy terminy 16 marca lub 4 maja 1939 r., pozostawiaj¹c poza tym
WPani na odczyt o innej treci wszystkie inne terminy, podane w licie naszym
z dnia 17 bm., za wyj¹tkiem czwartków dnia 16 lutego i 9 marca, które w miêdzyczasie zosta³y ju¿ zajête.
Uprzejmie prosimy o wybór terminu i krelimy siê z wysokim powa¿aniem.
Za Zarz¹d
(Kazimierz Piekarczyk)
(Stanis³aw Wasylewski)
Sekretarz
Prezes
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15
18 stycznia 1939
JWielmo¿na Pani
Kazimiera I³³akowiczówna
Warszawa
Wielce Szanowna Pani!
W dniu 26 listopada 1938 zwrócilimy siê do Wielce Szanownej Pani z prob¹
o wyg³oszenie odczytu w Pa³acu Dzia³yñskich.
Poniewa¿ list ten zapewne zagin¹³ na poczcie, gdy¿ nie otrzymalimy odpowiedzi, pozwalamy sobie powtórzyæ jego treæ.
Nawi¹zuj¹c do listu WPani z dnia 20 listopada 1938 uprzejmie wyjaniamy, i¿
brak odpowiedzi na Jej list z dnia 3 lipca 1937 zosta³ spowodowany zmianami personalnymi w Zarz¹dzie wzglêdnie niedopatrzeniem, za które jak najuprzejmiej przepraszamy.
Ponawiamy zaproszenie i mamy nadziejê, ¿e WPani tym razem zechce ³askawie
zadoæuczyniæ tylokrotnie wyra¿anym przez nas probom.
Co do tematu wieczoru decyzjê pozostawiamy WPani i prosimy o dokonanie wyboru. Gdyby temat mia³ byæ zwi¹zany z osob¹ Józefa Pi³sudskiego (mianowicie odczytanie ustêpów z pamiêtnika, o którym wspomina WPani w licie z dnia 3 lipca
37 r.), to ze swej strony proponujemy terminy 16 marca lub 4 maja 1939 r.
Treæ powy¿szego listu jest nadal dla nas aktualna i prosimy WPani¹ o ³askaw¹
decyzjê.
£¹czymy wyrazy wysokiego powa¿ania.
Za Zarz¹d
(Kazimierz Piekarczyk)
(Stanis³aw Wasylewski)
Sekretarz
Prezes

16
Lipowa 4a

30 I 39
Szanowni Panowie,

Przepraszam najuprzejmiej za zw³okê w odpowiedzi na listy Sz. Panów. Zw³oka
jest powodowana niemo¿noci¹ okrelenia terminu przed d[niem] 7 lutego. 8 lutego
dam Panom znaæ czy przyjadê i kiedy.
Z powa¿aniem
Kazimiera I³³akowiczówna
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17
[Telegram z 10 II 1939]
zwiazek literatow
palac dzialynskich poznan
tytul wieczor autorski data wole 23 luty poniewaz marzec niepewny =
illakowiczówna

18
10 lutego 1939
JWielmo¿na
Kazimiera I³³akowiczówna
Warszawa
Dziêkujemy za wyra¿on¹ w drodze telegraficznej zgodê na wyg³oszenie odczytu w Pa³acu Dzia³yñskich w dniu 23 lutego br. Zgodnie z ¿yczeniem WPani bêdzie
to Jej wieczór autorski. Uprzejmie prosimy o bli¿sze organizacyjne szczegó³y projektowanego wieczoru, jak równie¿ podanie nam dok³adnego terminu przyjazdu oraz
ewtl. [ewentualnie  JB] ¿yczeñ WPani w zwi¹zku z pobytem w Poznaniu.
Ze wzglêdu na koniecznoæ wczeniejszego poinformowania naszego audytorium
o szczegó³ach wieczoru, prosimy o skrelenie kilku s³ów mo¿liwie najpieszniej.
£¹czymy wyrazy wysokiego powa¿ania.
Za Zarz¹d
(Kazimierz Piekarczyk)
(Stanis³aw Wasylewski)
Sekretarz
Prezes

19
13 lutego 1939
JWielmo¿na
Kazimiera I³³akowiczówna
Warszawa
ul. Lipowa 4a l. 53
Wielce Szanowna Pani!
Dziêkujemy za wiadomoci zawarte w licie Jej z dnia 11 bm. i pieszymy zakomunikowaæ, co nastêpuje:
Zaproponowany przez WPani¹ uk³ad wieczoru odpowiada nam w zupe³noci.
Wieczór nie bêdzie poprzedzony wstêpem, a tylko, wed³ug panuj¹cych u nas zwy-
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czajów, zagajony przez jednego z cz³onków Zwi¹zku, który jako przewodnicz¹cy
wieczoru powita WPani¹ w krótkim przemówieniu.
Programy z wyszczególnieniem utworów w kolejnoci ich recytowania mo¿emy
wydrukowaæ, prosilibymy jednak¿e o jak najpieszniejsze nades³anie tekstu.
Urz¹dzenie Pa³acu Dzia³yñskich jest tego rodzaju, ¿e WPani bêdzie mog³a oczekiwaæ rozpoczêcia wieczoru w pokoju osobnym. Postaramy siê, aby WPani czu³a siê
u nas jak najlepiej i ju¿ na miejscu s³u¿yæ bêdziemy informacjami i pomoc¹.
Prosimy o wiadomoæ, czy przyjedzie WPani w dniu odczytu poci¹giem, który
przybywa do Poznania o godzinie 14-tej. Jest to poci¹g, którym zazwyczaj przyje¿d¿aj¹ nasi gocie warszawscy.
Przyjazd WPani zosta³ ju¿ og³oszony przez prasê i wywo³a³ zrozumia³e zainteresowanie. Mowy nie ma o jakichkolwiek sprzeciwach, o których pisze WPani na
wstêpie listu. Przeciwnie, mo¿emy mia³o prorokowaæ, ¿e zostanie WPani przyjêta
z nale¿n¹ sympati¹.
£¹czymy wyrazy wysokiego powa¿ania.
Za Zarz¹d
(Kazimierz Piekarczyk)
(Stanis³aw Wasylewski)
Sekretarz
Prezes

20
Lipowa 4a l. 53

18 II 39
Szanowny i £askawy Panie,

Jak ju¿ wspomnia³am, nie mam nic przeciwko wstêpowi, bylebym nie potrzebowa³a go s³uchaæ, wytr¹ca mnie to bowiem zupe³nie ze skupienia, którego potrzebujê.
Dlatego jak ju¿ mówi³am, wejdê na salê z chwil¹ zakoñczenia tego wstêpu. Jeli to
nie dogadza, radzê po³¹czyæ powitanie z podziêkowaniem po odczycie, bo i ta forma
jest bardzo praktykowana.
Programów wcale nie sugerowa³am, nie s¹ mi te¿ one do niczego potrzebne, oferowa³am siê jedynie, o ile zwyczaj programów istnieje, nades³aæ treæ. Skoro nie istnieje, to nie ma potrzeby siê tym zajmowaæ. I tak bêdê wymienia³a tytu³y.
Za ofiarowane zajêcie siê mn¹ z serca dziêkujê. Poznañ znam dobrze, ci¹gle tam
przyje¿d¿am i Bazar jest dla mnie prawie jak dom rodzinny. Skoro poza odczytem
nie ma ¿adnego programu, to nie bêdê zapewne zaje¿d¿a³a do Bazaru, ale po prostu
zamieszkam jak zwykle u Mycielskich w Kobylopolu [!]. Mam nadziejê, ¿e albo pp
Wolikowscy albo pp Meissnerowie po¿ycz¹ mi samochodu na przyjazd na odczyt
i powrót z niego. To 10 minut drogi.
Przyjadê we rodê o 14-ej i przybêdê wprost do Bazaru na obiad. Bardzo bêdê
wdziêczna, jeli Pan ³askawie przyle mi tam na godz. 15-¹ kogo, mianowicie tech-
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nicznego organizatora, z którym bym posz³a obejrzeæ salê, ustawienie krzese³, pokój
osobny, wiat³a, etc etc, s¹ to bowiem rzeczy, które mnie pesz¹ okrutnie, kiedy ich
nie znam. Chodzi mi wyranie nie o powitanie uroczyste, bo to zupe³nie niepotrzebne i k³opotliwe dla starego bywalca w Poznaniu, takiego jak ja  natomiast chodzi
mi o praktycznego technika organizacyjnego, z którym siê prêdko i dok³adnie dogadamy o rzeczach praktycznych. Zw³aszcza wa¿na jest dla mnie lampa o silnym wietle na stole, mam bowiem bardzo s³aby wzrok i przy pewnym gatunku owietlenia
nic nie widzê. Jeli nie ma kontaktu, to trzeba bêdzie co sfabrykowaæ naprêdce, bo
górne wiat³o jest dla mnie niemo¿liwe. S¹ to rzeczy drobne, ale muszê je sama skontrolowaæ.
Proszê mi wierzyæ, ¿e jestem szczerze wzruszona tym, ¿e Pañstwo chcecie mnie
mieæ u siebie w³anie w tej chwili, kiedy jestem tak zajadle atakowana. Z tego te¿
powodu nie odsuwam od siebie tego wystêpu, który nie robi mi przyjemnoci, bo
naprawdê mylê, ¿e w wystêpach ksi¹¿ka winna zast¹piæ twórcê i ¿e te wszystkie
wystêpy maj¹ co niepotrzebnie aktorskiego. Ale serdecznoæ, okazana mi w tej
chwili ma naprawdê w sobie co specjalnie poci¹gaj¹cego i godnego wzajemnoci.
Fotografiê moj¹ ju¿ Panowie otrzymali, tytu³ów wierszy posy³aæ nie bêdê, bo
ju¿ za póno i po co wydatek na programy, prawda?
£¹czê uprzejme wyrazy.
Kazimiera I³³akowiczówna

SUMMARY
In the interwar period Kazimiera I³³akowiczówna had two meetings with her audience at the
invitation of the Club of Polish Literature Students and Scholars of the Poznañ University  on 25
February 1930 and 9 May 1933. On 23 February 1939 she took part in the 126th Literary Thursday.
She read her works, alongside Emil Zegad³owicz, on 11 April 1931 at a special literary-artistic
evening organized to mark the 10th anniversary of the Trade Union of Polish Writers in Poznañ. In
the discussed period I³³akowiczównas poems and critical studies pertaining to her artistic output
appeared among others in Dziennik Poznañski, Kurier Poznañski and Têcza. In the years
1919-1939 I³³akowiczówna also paid private visits to Poznañ and places in its vicinity, e.g. to Wierzenica, Kwilicz, Jurkowo.
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