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oáo Literacko-Artystyczne – wydawca
tytuáowego pisma „Iris” – byáo jednym
z kilku stowarzyszeĔ dziaáających we Lwowie
na przeáomie XIX i XX wieku, które skáadaáy
siĊ na naukowo-kulturalny krajobraz miasta.
Wybitną rolĊ w intelektualnym aktywizowaniu
mieszkaĔców stolicy Galicji odgrywaáy takĪe
nastĊpujące towarzystwa naukowe: FilozoÞczne, Historyczne, Literackie im. Mickiewicza
i Przyrodnicze Kopernika, a takĪe mające juĪ
swoją historiĊ i tradycjĊ biblioteki: Ossolineum,
Uniwersytecka, Baworowskich, Dzieduszyckich i Pawlikowskich oraz powoáany do Īycia
pod koniec XIX w. Związek Naukowo-Literacki. Nade wszystko jednak szczególną atmosferĊ miasta tworzyáy funkcjonujące tu polskie
wyĪsze uczelnie: Uniwersytet, Szkoáa Politechniczna, Akademia Medycyny Weterynaryjnej
i WyĪsza Szkoáa Rolnicza (od 1901 r. Akade-

mia Rolnicza) w Dublanach pod Lwowem.
Ich dziaáalnoĞü nie byáaby moĪliwa, gdyby nie
autonomia, która dawaáa Galicji liczne swobody w zakresie Īycia politycznego, spoáecznego
i kulturalnego1.
Koáo Literacko-Artystyczne we Lwowie
powstaáo na początku 1880 r. z inicjatywy miejscowych literatów i artystów2. W myĞl Statutu
uchwalonego w paĨdzierniku tego roku, a nowelizowanego w latach 1885 i 1917, celem stowarzyszenia byáo „oĪywienie ruchu literackiego i artystycznego we Lwowie i w caáym kraju,
utrzymanie áącznoĞci pomiĊdzy pracującymi na
polu literatury, nauki i sztuki; skupienie siá literackich i artystycznych; podejmowanie i popieranie spraw odnoszących siĊ do literatury i sztuki”3. Te cele zamierzano osiągnąü poprzez zebrania towarzyskie, odczyty literackie i naukowe, produkcje artystyczne, urządzanie widowisk

O dziaáalnoĞci róĪnych Ğrodowisk naukowych i kulturalnych Lwowa por. U. Jakubowska, Lwów na przeáomie XIX i XX wieku. Przegląd Ğrodowisk prasotwórczych, Warszawa 1991. Tam równieĪ bibliograÞa, m.in. wspomnieĔ ludzi Īyjących we Lwowie w tym okresie. Ponadto m.in.: Ìstorìâ L’vova u tr’oh tomah. T. 2, 1772–žovten’
1918 [redkol. Âroslav Ìsaêviþ et al.], L’vìv 2007; Lwów: miasto–spoáeczeĔstwo–kultura. Studia z dziejów miasta,
t. 9: ĩycie codzienne miasta, red. K. Karolczak, à.T. Sroka, Kraków 2014. Z prac popularyzujących dzieje Lwowa
moĪna wymieniü: T. Riedl, O Lwowie i lwowskim piĞmiennictwie, Pelplin 2013; R.J. Czarnowski, E. Wojdecki,
Lwów. Dzieje miasta, Kielce 2015.
2
Pierwotnie funkcjonowaáo pod nazwą Koáo Literackie (1880–1884). W kolejnych latach zmiana nazwy nastąpiáa jeszcze kilkakrotnie: Koáo Artystyczno-Literackie (1894), Koáo Literatów i Artystów we Lwowie (1911–1916),
Kasyno i Koáo Literacko-Artystyczne we Lwowie (1916–1937), K. Raczkowska, Koáo Literacko-Artystyczne we
Lwowie [w:] Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukĊ dziaáające w przeszáoĞci na ziemiach polskich, cz. 2,
red. nauk. B. Sordylowa, oprac. zespóá pod kier. B. Krajewskiej-Tartakowskiej w skáadzie K. Góra-Szkaradek,
B. Krajewska-Tartakowska, J. Kurjata, Warszawa 1994, s. 383.
3
Statut Koáa Literacko-Artystycznego we Lwowie, [Lwów] 1885, s. [1].
1
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i zabaw, wycieczki towarzyskie i naukowe oraz
dziaáalnoĞü wydawniczą. Siedziba Koáa mieĞciáa
siĊ w gmachu teatru miejskiego4. Koáo posiadaáo
bibliotekĊ do uĪytku swoich czáonków5.
Pierwszym prezesem zostaá Ksawery Liske, po nim kolejno: Ludwik Kubala, Roman
Czartoryski, Leon BiliĔski, Roman Pilat, Tadeusz Rutowski, Albert WilczyĔski, Józef WereszczyĔski, Karol Hadaczek, Ludwik Ramuát,
Wáadysáaw Hojnacki i Jan Antoniewicz. WĞród
czáonków honorowych byli m.in. Adam Asnyk,
Józef Brandt, Wáodzimierz J.E. Dzieduszycki,
Karol Estreicher, Józef Ignacy Kraszewski, Eliza Orzeszkowa, Kornel Ujejski, Ignacy Paderewski i Stanisáaw GáąbiĔski. Za fundusze pochodzące ze skáadek czáonkowskich oraz opáat
za wstĊp urządzano odczyty, wystawy, koncerty
i konkursy. Rocznie liczba odczytów wahaáa siĊ
pomiĊdzy 12 (1884) a 31 (1929–1930). Prelegentami byli m.in. historyk Franciszek Krþek,
dyrektor miejscowego teatru dr Juliusz Bandrowski, lekarz i mikrobiolog prof. Józef Szpilman; historycy literatury: Kazimierz Wróblewski, Stanisáaw Zdziarski i Zygmunt àempicki;
literaci: Juliusz Kaden-Bandrowski, Magdalena Samozwaniec, Kornel MakuszyĔski, ZoÞa
Kossak, Teodor Parnicki; malarze: Jan Styka,
Andrzej Pronaszko i Leon Chwistek. NajczĊĞciej podejmowano tematy z historii i krytyki
literackiej, sztuki, teatru, jĊzykoznawstwa, muzyki, geograÞi, rzadziej z nauk matematyczno-
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przyrodniczych i techniki. Inną aktywnoĞcią
Koáa byáy akcje na rzecz lwowskiego i galicyjskiego Ğrodowiska kulturalnego. Np. w 1894 r.
podczas Powszechnej Wystawy Krajowej we
Lwowie jego czáonkowie wziĊli udziaá w pracach organizacyjnych odbywającego siĊ w tym
czasie Zjazdu Dziennikarzy i Literatów, urządzając ekspozycjĊ ilustrującą osiągniĊcia na
polu oĞwiaty ludowej w Galicji oraz opracowali i wydali BibliograÞĊ wydawnictw ludowych
(Lwów 1894), obejmującą publikacje za lata
1848–18946. W 1899 r. czáonkowie Koáa brali
udziaá w pracach komitetu ds. sprowadzenia do
kraju prochów Juliusza Sáowackiego7.
Zgodnie z zapisem w Statucie Koáo podjĊáo
dziaáalnoĞü wydawniczą. Jego organem prasowym
byá najpierw „Rocznik Koáa Literacko-Artystycznego”, wydany w 1896 r., na którego zawartoĞü
skáadaáy siĊ teksty odczytów i wykáadów organizowanych przez Koáo, a nastĊpnie pismo „Iris”,
ukazujące siĊ w latach 1899–1900 niezmiennie
pod redakcją sekretarza Koáa – Stanisáawa Schnür-Pepáowskiego – publicysty i historyka teatru galicyjskiego8 oraz Michaáa Rollego – dziennikarza,
historyka i literata. Do staáych wspóápracowników
pisma naleĪeli równieĪ miejscowi artyĞci, literaci,
miáoĞnicy sztuki odpowiedzialni za redakcjĊ poszczególnych dziaáów.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest
charakterystyka pisma „Iris”9 przeprowadzona
metodą analizy zawartoĞci jego poszczegól-

Warunki przedpáaty, „Iris” 1899, z. 1, s. nlb.
Biblioteka Koáa Literacko-Artystycznego, tamĪe, z. 3, s. nlb.
6
K. Raczkowska, Koáo Literacko-Artystyczne…, dz. cyt., s. 384–85.
7
K. Czapelski, Notatki z Krakowa, „Iris” 1899, z. 2, s. 69.
8
ħródáem informacji na temat osób przywoáywanych w artykule są m.in. nastĊpujące wydawnictwa: A. Choáoniewski, NieĞmiertelni. FotograÞe literatów lwowskich, Lwów 1898; Polski sáownik biograÞczny, red. W. KonopczyĔski i in., Kraków–Wrocáaw 1935–2015, t. 1–50 (tu przede wszystkim hasáa autorstwa R. SkrĊta: Rolle
Michaá, t. 31, 1988, s. 570–571; Schnür-Pepáowski Stanisáaw, t. 35, 1994, s. 581–583); U. Jakubowska, Lwów
na przeáomie…, dz. cyt.; WspóáczeĞni polscy pisarze i badacze literatury. Sáownik biobibliograÞczny, red. J. Czachowska, A. Szaáagan, Warszawa 1994–2007, t. 1–10; Sáownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz,
A. Kowalczykowa, wyd. 3 bez zmian, Wrocáaw 2002.
9
O piĞmie wspominali m.in. J. MyĞliĔski, Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej [w:] Prasa polska
w latach 1864–1918, t. 2, Warszawa 1976, s. 132–133; J. Jarowiecki, Typologia i statystyka prasy lwowskiej w la5
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nych numerów. Celem artykuáu jest wykazanie,
Īe byáo ono platformą wymiany myĞli dla literacko i kulturalnie zaangaĪowanych Ğrodowisk
inteligencji galicyjskiej.
W pierwszym roku pismo ukazywaáo siĊ
jako miesiĊcznik, w zeszytowym formacie
24 x 20 cm, o objĊtoĞci ok. 50 stron; w drugim
roku – jako dwutygodnik, o podobnym formacie, ale w ukáadzie dwuszpaltowym, o objĊtoĞci
od 16 do 20 stron. Szata graÞczna obu wersji
wyróĪniaáa siĊ starannoĞcią. W pierwszym roku
okáadkĊ zdobiáa winieta z motywem irysów
oraz podobizną Adama Mickiewicza, od zeszytu 8. – dodatkowo z paletą malarską, maską
teatralną i lirą. W 1900 r. winieta pierwszych
dwóch numerów byáa skromna, jedynie typograÞczna, ale od trzeciego numeru stylizowany
tytuá pisma ozdobiono ornamentem roĞlinnym
i rysunkami palety malarskiej, maski scenicznej, zapisanej karty oraz wizerunkiem máodej
kobiety (Muzy?) poĞród lilii i irysów. Pismo
byáo ilustrowane równieĪ wewnątrz zeszytów
(numerów). Na materiaá ilustracyjny skáadaáy
siĊ przede wszystkim portrety sáawnych literatów i artystów oraz reprodukcje dzieá malarskich. „Iris” byá drukowany na dobrym papierze, w drukarni Edwarda Winiarza we Lwowie.
Nie udaáo siĊ ustaliü, w jakim nakáadzie ukazywaáo siĊ pismo.
W pierwszym zeszycie pisma, zaplanowanym na styczeĔ 1899 r., w odezwie Do Czytelników redaktorzy wyjaĞniali, Īe bĊdzie ono hoádem záoĪonym Mickiewiczowi w setną rocznicĊ urodzin. Nawet nazwa – „Iris” – byáa nawiązaniem do dziennika literackiego, jaki w 1828
r. chcieli wydawaü w Moskwie Wieszcz Adam
i Franciszek Malewski. Program pisma zakáa-
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daá „zogniskowanie siá literacko-artystycznych
w naszej instytucji, stworzenie dla polskiego
ogóáu zdrowego, duchowego pokarmu, któryby
zarówno treĞcią tekstu, jak i doborem ilustracji zaznajamiaá go z ruchem i z wytwórczoĞcią
na polu produkcji piĊkna wszelkich odcieni,
wreszcie stworzenie gruntu dla przedmiotowej krytyki, wolnej od wszelkich, postronnych
wpáywów”10. Odbiorcami mieli byü wszyscy
zainteresowani literaturą i sztuką, ciekawi jej
przejawów we Lwowie, ale takĪe poza nim,
czemu miaáy sáuĪyü korespondencje z Krakowa, Pragi i Wiednia.
Za teksty drukowane na áamach pisma redakcja nie wypáacaáa honorarium, a wszelkie
przychody z tytuáu sprzedaĪy byáy przeznaczane na fundusz zaopatrzenia dla wdów i sierot po
literatach i artystach. Cena pojedynczego numeru wynosiáa 50 centów. Pismo rozpowszechniano przez sprzedaĪ detaliczną – skáad gáówny
znajdowaá siĊ w KsiĊgarni Hermana Altenberga
we Lwowie – oraz w prenumeracie. W AustroWĊgrzech prenumerata roczna wraz z przesyáką kosztowaáa 4 zár (záote reĔskie), póároczna
– 2 zár, kwartalna – 1 zár. W Niemczech odpowiednio: 8 marek, 4 i 2 marki. W krajach, gdzie
walutą byáy franki, koszty prenumeraty wynosiáy: 12 franków rocznie, 6 póárocznie i 3 franki
kwartalnie. W drugim roku ukazywania siĊ pisma cena pojedynczego numeru w Austro-WĊgrzech wynosiáa 60 halerzy, cena prenumeraty
rocznej wzrosáa do 8 koron, póárocznej – do 4
i kwartalnej – do 2 koron11.
KaĪdy zeszyt (numer) skáadaá siĊ z dwóch
czĊĞci: pierwsza byáa niezatytuáowana, zajmowaáa okoáo poáowy objĊtoĞci pisma i zawieraáa
teksty literackie oraz artykuáy z róĪnych dzie-

tach 1864–1939 [w:] Kraków–Lwów. KsiąĪki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, pod red. J. Jarowieckiego, t. 4,
Kraków 1999, s. 215; tegoĪ, Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, t. 2, Kraków 2006, s. 87.
10
Do Czytelników, „Iris” 1899, z. 1, s. 1.
11
Korona austro-wĊgierska zostaáa wprowadzona do obiegu w 1892 r., zastĊpując srebrnego guldena austriackiego (záotego reĔskiego, dzielącego siĊ na 100 grajcarów, zwanych teĪ centami). Przeliczenie guldenów (záotych
reĔskich) na korony nastąpiáo w stosunku 1 gulden = 2 korony; 1 korona dzieliáa siĊ na 100 halerzy.
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dzin wiedzy. CzĊĞü druga obejmowaáa kilka
dziaáów staáych (choü nie wszystkie wystĊpowaáy w kaĪdym numerze): Malarstwo, RzeĨba
(lub Malarstwo i rzeĨba), Muzyka, Teatr, Notatki z Krakowa, Z Pragi Czeskiej, Literatura,
Z Koáa Literacko-Artystycznego i Kronika Īaáobna. W drugim roczniku pojawiaáy siĊ jeszcze
efemerycznie dziaáy: Z Wiednia i Odpowiedzi
grafologiczne.

Literatura piĊkna
Teksty literackie stanowiáy ok. 1/4 objĊtoĞci
kaĪdego numeru. W ciągu dwóch lat opublikowano 105 utworów, w tym 68 wierszem
i 37 prozą. Skáadaáy siĊ one na dorobek dziaáalnoĞci literackiej 59 autorów. W zakresie
poezji najwiĊcej, bo siedem utworów zamieĞciáa Anna Neumanowa; po szeĞü – Mikoáaj
Biernacki (pod pseud. M. Rodoü) i Adam Cehak (pod pseud. Adam Stodor); piĊü – Maryla Wolska (pod pseud. Zawrat); po 4 utwory
opublikowaáy Eliza BoĞniacka (pod pseud.
Julian z Poradowa i Julian Moers z Poradowa) oraz M. Dunikowska; po trzy: Wáadysáaw
Beáza i Franciszek GaliĔski; po dwa – ks. Alfred Wróblewski, Leon Gustaw DziubiĔski,
Maria Hagen-Schwerin (pod pseud. Alces)
oraz dwie osoby, których toĪsamoĞci nie udaáo siĊ ustaliü, publikujące pod pseudonimami:
Al…tra i Wr. Pozostali twórcy: Karol Brzozowski, Aureli UrbaĔski, Janina Bieniecka
(pseud. Jan Miodoborski), Maria Beázowa,
Seweryna DuchiĔska, Konstanty Maria Górski, Stanisáaw Rossowski, Aleksander Kraushar (pod pseud. Autor „Strof”) oraz autorzy
posáugujący siĊ kryptonimami: S.H., J.K., O.,
E…E – po jednym utworze. Zamieszczono teĪ
pojedyncze wiersze poetów juĪ nieĪyjących:
TeoÞla Lenartowicza, Kornela Ujejskiego,
Wacáawa Szymanowskiego i Marii Bartus oraz
jeden wiersz nieznanego autora. Na áamach
pisma ukazaáy siĊ teĪ polskie przekáady wierszy trzech poetów obcych: Giosuè Carducciego (w przeká. Elizy BoĞniackiej), Jaroslava
Vrchlický’ego (w przeká. Aurelego UrbaĔ-
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skiego) i Henry’ego Wadswortha Longfellowa
(w przeká. Józefa Kropiwnickiego).
Utwory prozą zamieszczone na áamach „Iris”
skáadaáy siĊ na dorobek 27 autorów. Podobnie
jak w przypadku poezji, tylko kilkoro spoĞród
nich zamieĞciáo w piĞmie wiĊcej niĪ jeden tekst.
Byli to: Anna Neumanowa – 3, Aleksander Wybranowski – 3, Adam Cehak (pod pseud. Adam
Stodor) – 3, Jan Zacharyasiewicz – 2, Anna
Matuszewic – 2, Jan Stella-Sawicki – 2 i autor
posáugujący siĊ kryptonimem Z….t opublikowaá
2 utwory. Pozostali twórcy: Adam Beácikowski,
Stanisáaw Beáza, Michaá Eustachy Bernstein, Bolesáaw Eulenfeld (pod pseud. Bolesáawicz), Lucyna ûwierczakiewiczowa – znana bardziej jako
autorka ksiąĪek kucharskich niĪ literatka, Henryk
Dunin-Borkowski, Stanisáawa Hausnerowa, Zygmunt Miákowski (pod pseud. JeĪ Teodor Tomasz),
Izydor Kuncewicz, ks. Józef Nuckowski, Leon
Popáawski, Kazimierz Radwan, Kazimierz Rosinkiewicz (pod pseud. Kazimierz Rojan), Kazimierz
Tetmajer, Maria WiĞniewska (pod pseud. Maria
Turzyma), Albert WilczyĔski, Gabriela Zapolska,
Franciszek ZwilkoĔski i dwoje autorów publikujących pod kryptonimami Wr. i L. opublikowali
po jednym utworze.
Jak widaü z powyĪszego zestawienia, wĞród
literatów – z wyjątkiem kilku – nie byáo osób,
których dorobek na staáe wszedáby do narodowego panteonu. Mamy raczej do czynienia
z autorami, którzy swoją twórczoĞü uprawiali
na marginesie Īycia zawodowego i spoáecznego,
a jedynie chcieli spróbowaü swoich siá w publicystyce i literaturze. Takie zresztą byáo zaáoĪenie
pisma: aktywizowaü do wspóápracy tych, którzy
mieli ambicje artystyczne, daü szansĊ wszystkim
literacko uzdolnionym lwowianom, umoĪliwiü
im wymianĊ myĞli i doĞwiadczeĔ twórczych.

Artykuáy popularnonaukowe
Jak juĪ wspomniano, na pierwszą czĊĞü pisma,
oprócz tekstów literackich, skáadaáy siĊ artykuáy
z róĪnych dziedzin wiedzy. W wiĊkszoĞci miaáy
one charakter popularnonaukowy. NajwiĊkszą
liczbĊ (29) stanowiáy teksty z zakresu krytyki
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literackiej i historii literatury. Ich lektura – pod
pewnym wzglĊdem – moĪe prowadziü do ciekawych wniosków. Chodzi przede wszystkim
o teksty na temat literatury i sztuki wspóáczesnej w kontekĞcie rodzącego siĊ i dopiero zdobywającego sobie sympatyków modernizmu.
DyskusjĊ na ten temat wywoáaáo przybycie do
Krakowa w 1898 r. Stanisáawa Przybyszewskiego i objĊcie przez niego redakcji „ĩycia”.
Przybyszewski – znany juĪ na zachodzie Europy autor powieĞci w poetyce modernistycznej
– w Krakowie zyskaá sobie grono zwolenników,
ale teĪ przeciwników. Do tych ostatnich naleĪaá
Kazimierz Czapelski – redaktor rubryki Notatki
z Krakowa – który przyglądaá siĊ dziaáalnoĞci
Przybyszewskiego i na bieĪąco relacjonowaá ją
czytelnikom „Iris”. Nie akceptowaá obecnoĞci
pisarza w mieĞcie, a szczególnie jego wpáywu
na grono krakowskiej máodzieĪy twórczej. Co
prawda nie negowaá talentu pisarza, okreĞlając
go jako „doskonaáego stylistĊ” i „znawcĊ serca
i namiĊtnoĞci ludzkich”, ale teĪ stwierdzaá, Īe
takiego talentu szkoda, gdyĪ „marnuje siĊ, bo
nie daje tego, co by mógá, czego siĊ Polska po
nim spodziewa, ulegászy niezdrowym fantazjom
symbolizmu, wizjonerstwa itp.”12 Dowodem na
to miaá byü najnowszy dramat Przybyszewskiego Dla szczĊĞcia, wystawiony w Krakowie
w lutym 1899 r., a takĪe zawartoĞü kolejnych
numerów redagowanego przezeĔ „ĩycia” –
organu modernistów, „gdzie tyle pereá talentu
i wiedzy niknie wĞród chorobliwych majaczeĔ,
krąĪących okoáo jednego, przewodniego punktu
rozwydrzenia zmysáów”13. Relacjonując káopoty pisma, które byáo systematycznie konÞskowane przez cenzurĊ, krytyk konkludowaá, Īe
byáo to do przewidzenia, no bo któĪ „o normalnym punkcie widzenia a niechorobliwie myĞlą-
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cy” – to, co tworzą moderniĞci – moĪe uznawaü
za sztukĊ?14
W podobnym tonie wypowiadaá siĊ inny
krytyk Eugeniusz BarwiĔski – przy okazji omawiania najnowszych powieĞci Przybyszewskiego Z cyklu wigilii i Nad morzem – nazywając je
majaczeniem „nagiej duszy”: „Bez treĞci i sensu – rozdĨwiĊki promieni, gorące struny, krzyk
kwiatów, fanfary Ğwiatáa, krzyk bezgáoĞny báyskawic – oto kwiatki stylu (…). Trudno byáoby
podawaü treĞü tych utworów – jak siĊ to czyni
zwykle przy omawianiu treĞci doszukaü siĊ doĞü
trudno, a wypowiedzieü ją moĪna w kilku sáowach. W utworach Z cyklu wigilii i Nad morzem
przedmiotem jest »naga dusza« i jej przejĞcia.
Wigilie są pieĞnią umaráej miáoĞci (…). Walki
duszy przedstawia poemat Nad morzem”15. BarwiĔski nie negowaá programu literackiego Przybyszewskiego uznającego „Ğwiat wewnĊtrzny”
jako jedynie godny uwagi artysty, ale krytykowaá realizacjĊ tego programu: moĪna bowiem
porzuciü Ğwiat zewnĊtrzny, rzeczywisty i jego
problemy, a zająü siĊ duszą, jej istotą i Īyciem
– ale Īeby to nie byáa chora dusza – a tak jest zawsze w utworach Przybyszewskiego. To, co dla
pisarza jest stanem wyĪszym – dla przeciĊtnego
czytelnika jest chorobą, a jego nadczáowiek –
zwyrodniaáym indywiduum16.
Nowych tendencji w literaturze, polegających m.in. na dąĪeniu twórcy do indywidualizmu, nie negowaá natomiast Piotr Chmielowski, jeden z czoáowych ówczesnych historyków
literatury i krytyków literackich. Przestrzegaá
jednak przed pojmowaniem roli poety jako absolutu, jako Boga stwarzającego swym umysáem nowe Ğwiaty – jak to czyniá Przybyszewski; przestrzegaá teĪ – szanując oryginalnoĞü
poezji stanów psychicznych i nastrojów – przed

K. Czapelski, Notatki z Krakowa, tamĪe, z. 3, s. 119.
TamĪe.
14
TamĪe, z. 5, s. 217.
15
E. BarwiĔski, Stanisáaw Przybyszewski, tamĪe, z. 9, s. 431.
16
TamĪe, s. 432.
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zbyt „ckliwym” pojmowaniem i ciągáym opisywaniem rozterek wáasnej duszy, niezdolnej do
odczuwania szczĊĞcia17.
Inny krytyk odniósá siĊ z kolei do wiedeĔskiej wystawy malarstwa secesyjnego, wedáug
niego peánej „dziwolągów, od których siĊ oczy
odwracają z odrazą”, zrozumiaáych tylko dla
autorów i ich „bratnich duchów”. Taką „zagmatwaną” symbolikĊ widziaá w obrazach Gustava
Klimta, Jana Toorpa, Oskara Zwintschera i Ludwiga von Hofmanna18.
To tylko niektóre wypowiedzi sugerujące,
Īe krytycy skupieni wokóá pisma „Iris” odnosili siĊ z rezerwą do nowych prądów w literaturze i sztuce. Jednym z celów, jakie sobie pismo postawiáo byáo bowiem – jak pamiĊtamy
– „stworzenie dla polskiego ogóáu zdrowego,
duchowego pokarmu”, który treĞcią i formą bĊdzie zaznajamiaá „z ruchem i z wytwórczoĞcią
na polu produkcji piĊkna wszelkich odcieni”.
A tego – wedáug cytowanych krytyków – nie
mógá zapewniü czytelnikowi modernizm.
Paradoksalnie jednak, gdy przyjrzymy siĊ
tekstom literackim zamieszczanym na áamach
pisma, odnosimy wraĪenie, Īe ich treĞü i forma
nie do koĔca byáy zgodne z opiniami krytyków,
szczególnie w zakresie prozy. Obok opowiadaĔ
opartych np. na motywach walki narodowowyzwoleĔczej19 czy obyczajowych i „z Īycia wziĊtych”20 mamy bowiem do czynienia z wieloma
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utworami wpisującymi siĊ w stylistykĊ charakterystyczną dla twórczoĞci modernistycznej:
przesiąkniĊtych pesymizmem i melancholią,
w których dominującymi motywami są: rozpacz, niespeánienie, zawiedziona miáoĞü, tragizm istnienia, wzniosáe uczucia, wewnĊtrzne
rozdarcie, pragnienie Ğmierci. Symbolicznymi
bohaterami niektórych utworów autorzy czynili
czas, ból, tĊsknotĊ, duszĊ, nieĞwiadomoĞü, záudzenie, grzech21. Z podobną stylistyką mamy do
czynienia w przypadku poezji prezentowanej na
áamach czasopisma. Ten rozdĨwiĊk pomiĊdzy
poglądami krytyków, wyraĪanymi na áamach
pisma, a prezentowanymi tekstami literackimi
sprawia, Īe postrzegamy je – tzn. pismo – jako
doĞü oryginalne. Szkoda tylko, Īe nie moĪna
znaleĨü w nim Īadnych sygnaáów, czy byá to
przypadek, czy efekt zamierzony…
WĞród pozostaáych artykuáów z zakresu
historii literatury i krytyki literackiej wiĊkszoĞü stanowiáy teksty prezentujące sylwetki
twórców – polskich i obcych – wspóáczesnych
i pochodzących z wczeĞniejszych epok. Przedmiotem rozwaĪaĔ byáa wiĊc twórczoĞü Karola
Brzozowskiego – z okazji 60. rocznicy jego
pracy literackiej22; Platona Kosteckiego – nestora dziennikarstwa polskiego, pisarza i poety,
apostoáa jednoĞci polsko-ukraiĔsko-litewskiej23;
ElĪbiety BoĞniackiej – autorki dramatów patriotycznych, poetki i táumaczki24; komediopi-

P. Chmielowski, Indywidualizm modernistyczny, tamĪe 1900, nr 10, s. 153–155, nr 11, s. 172.
ha–e, Z Wiednia, tamĪe, nr 8, s. 129–130.
19
Np. Wr., „On”. (Wspomnienie z dni walki i niewoli), tamĪe, nr 4, s. 53–55; J. Stella-Sawicki, Opowiadanie
Īandarma, tamĪe, nr 7, s. 107–109; K. Radwan, àza, tamĪe, nr 19, s. 305–307; J. Stella-Sawicki, Odkrycie spisku,
tamĪe, nr 19, s. 310–312, nr 20, s. 323–326, nr 21, s. 341–343.
20
Np. Z….t, Z lata, tamĪe, nr 12, s. 191–194, nr 13, s. 210–211; A. Matuszewic, Pokusa, tamĪe, nr 14,
s. 223–226, nr 15, s. 239–241; A. Stodor [A. Cehak], SÞnks. Nowela, tamĪe, nr 16, s. 255–257, nr 17, s. 272–274.
21
Np. A. Stodor [A. Cehak], Z cichych tragedii, tamĪe, nr 2, s. 19–21; A. Matuszewic, NieĞwiadomoĞü. (Fantazja – madrygaá), tamĪe, nr 3, s. 37–39; Zawrat [M. Wolska], Ballada, tamĪe, nr 4, s. 52–53; W. Beáza, Bajka,
tamĪe, nr 8, s. 124; A. Stodor [A. Cehak], Ona, tamĪe, nr 13, s. 205–206; A. Neumanowa, Z poematów prozą.
Minorowe akordy, tamĪe, nr 18, s. 286–287; M. Turzyma [M. WiĞniewska], Z cyklu: Rozdwojenie. Dusza, tamĪe, nr 19,
s. 303–305; S. Hausnerowa, Iris, tamĪe, nr 20, s. 318–321; L., A las jĊczy i grozi…, tamĪe, nr 20, s. 322–323.
22
S. Schnür–Pepáowski, Poeta – Farys, tamĪe 1899, z. 1, s. 7–10.
23
TenĪe, „Nasza Moáytwa”, tamĪe, z. 3, s. 103–104.
24
[ElĪbieta Rulikowska], tamĪe, z. 5, s. 208.
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sarza Zygmunta Przybylskiego25; dramaturga,
krytyka teatralnego i doskonaáego analityka
Ğrodowisk cyganerii artystycznej – Jana Augusta Kisielewskiego26.
Koniec XIX i początek XX w. obÞtowaáy
w wydarzenia upamiĊtniające z setną rocznicą urodzin Adama Mickiewicza, piĊüdziesiątą
rocznicą Ğmierci Juliusza Sáowackiego oraz
25-lecie pracy literackiej Henryka Sienkiewicza. W związku z pierwszą rocznicą, na áamach
„Iris” zamieszono kilka tekstów o obchodach ku
czci poety, zarówno na ziemiach polskich pod
zaborami, jak i na emigracji27. Ponadto Wáadysáaw Beáza w obszernym artykule przypomniaá
maáo znany epizod z Īycia wieszcza, a mianowicie jego spotkanie z Johannem Wolfgangiem
von Goethem w sierpniu 1829 r.28, a syn poety –
Wáadysáaw – podaá okolicznoĞci, w jakich jego
ojciec zetknąá siĊ z poetką, táumaczką i malarką
Karoliną Jaenisch29. Tadeusz Korzon z kolei
dokonaá porównania literackiego obrazu bitwy
nad Berezyną w Panu Tadeuszu z malarskim na
obrazie Juliana Faáata Berezyna30.
Z okazji rocznicy Ğmierci Sáowackiego opublikowano m.in. autograf listu poety do Ignacego Domeyki, w którym zapewniaá, Īe nie ma
Īalu do Mickiewicza o to, Īe w III czĊĞci Dziadów w negatywnym Ğwietle przedstawiá postaü
jego ojczyma, doktora Augusta Bécu31.
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Od początku 1900 r. w prasie, równieĪ galicyjskiej, padaáy propozycje, jak uczciü jubileusz pracy artystycznej Henryka Sienkiewicza.
W debatĊ wáączyáa siĊ takĪe „Iris”, publikując
odezwĊ zachĊcającą do upamiĊtnienia jubileuszu pisarza przez darowanie mu ziemi (powoáano specjalny komitet zajmujący siĊ zbieraniem funduszy na ten cel) oraz organizowanie
okolicznoĞciowych przedstawieĔ i akademii32.
Redaktorzy „Iris” starali siĊ swoim czytelnikom przybliĪyü takĪe twórczoĞü poetów
i pisarzy obcych. Np. okazją do przypomnienia
Polakom twórczoĞci Aleksandra Puszkina byáa
setna rocznica jego Ğmierci33. Omówiono teĪ
twórczoĞü amerykaĔskiego poety, eseisty i Þlozofa epoki romantyzmu Ralpha Waldo Emersona w kontekĞcie wpáywu jego poglądów na
twórczoĞü Mickiewicza34. Opublikowano ponadto artykuá o czeskim pisarzu i jĊzykoznawcy
JoseÞe Jungmannie, przedstawicielu czeskiego
odrodzenia narodowego35 oraz o twórczoĞci
sáowackiego pisarza, publicysty i krytyka literackiego Svetozara Hurbana-Vajansky’ego36.
Nie sposób wymieniü wszystkich, ale warto
wspomnieü jeszcze o trzech artykuáach z zakresu historii literatury. W pierwszym napisano
o Serbach áuĪyckich – niewielkim iloĞciowo
narodzie sáowiaĔskim, wciĞniĊtym pomiĊdzy
germaĔski Īywioá – i wydawanym przez nich

S.P. [S. Schnür-Pepáowski], Zygmunt Przybylski. Sylwetka, tamĪe 1900, nr 7, s. 101.
Mre. [M. Rolle], J.A. Kisielewski, tamĪe 1899, z. 11, s. 532.
27
A. BieĔkowski, Rok Mickiewiczowski. (Zamiast epilogu, garĞü uwag), tamĪe, nr 4, s. 151–153; Mickiewiczowska rocznica, tamĪe, z. 12, s. 541–542.
28
W. Beáza, Kartka Goethego oÞarowana Mickiewiczowi, tamĪe, z. 3, s. 114–118.
29
W. Mickiewicz, Karolina Jaenisch, tamĪe 1900, nr 1, s, 6–7.
30
T. Korzon, „Pan Tadeusz” i „Berezyna”, tamĪe 1899, z. 2, s. 63–65.
31
W. Mickiewicz, Nieznany list Juliusza Sáowackiego, tamĪe, z. 9, s. 397–400. Ponadto: Br.G. [B. Gubrynowicz], W piĊüdziesiątą rocznicĊ, tamĪe, z. 5, s. 202–203; A.B.D., PamiĊci Juliusza, tamĪe, z. 10, s. 455–459.
32
A. Krechowiecki, Jubileusz Henryka Sienkiewicza, tamĪe 1900, nr 6, s. 85–86; Jubileusz Sienkiewicza,
tamĪe, nr 7, s. 101; A. Krechowiecki, Przemówienie na uroczystoĞci jubileuszu Henryka Sienkiewicza we Lwowie
w dn. 14 grudnia 1900 r., tamĪe, nr 22, s. 350–353.
33
F. Rawita-GawroĔski, Jubileusz A. Puszkina, tamĪe 1899, z. 7, s. 304–309.
34
P. Chmielowski, Emerson i Mickiewicz, tamĪe, z. 1, s. 11–20.
35
F. Krþek, Twórca odrodzenia czeskiego. O piĞmiennictwie i pisarzach polskich, tamĪe, z. 2, s. 54–56.
36
P. [S. Schnür-Pepáowski], Svetozar Hurban-Wajanski. (Sylwetka literacka), tamĪe, z. 11, s. 504–507.
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skromnym, ale na wysokim poziomie piĞmie
„àužica”37. W drugim przypomniano sylwetki
poetów i pisarzy, którzy brali czynny udziaá
w powstaniach narodowych: od koĞciuszkowskiego po styczniowe38. W kolejnym Schnür-Pepáowski przeprowadziá analizĊ zawartoĞci galicyjskich pism codziennych pod kątem
obecnoĞci tekstów literackich i publicystyki.
Wnioski, jakie z wypáynĊáy z analizy, nie byáy
dla prasy pochlebne: wedáug redaktora „Iris”
wiĊkszoĞü pism charakteryzowaá w tym zakresie nadmiar marnych táumaczeĔ obcej literatury
romansowo-kryminalnej39.
Zdecydowanie rzadziej na áamach „Iris” pojawiaáa siĊ tematyka historyczna (11 tekstów).
Jako przykáady moĪna wymieniü nastĊpujące artykuáy: o bitwie pod Cecorą w 1620 r.40;
o udziale Polaków w bitwie na Biaáej Górze41;
o ksiĊciu AuguĞcie Lobkowiczu – gubernatorze Galicji w latach 1826–1832, znanym ze
swych tendencji polonoÞlskich42. PrzybliĪono
teĪ historiĊ gimnazjum polskiego w Cieszynie (zorganizowanego przez Macierz Szkolną
dla ĝląska CieszyĔskiego) i Szkoáy Ludowej
im. Tadeusza KoĞciuszki w Biaáej (podlegáej Towarzystwu Szkoáy Ludowej) oraz ich
rolĊ w budzeniu i utrwalaniu polskoĞci na
ĝląsku CieszyĔskim43. Przy okazji omawiania „Rocznika Krakowskiego” i „Biblioteki
Krakowskiej” postulowano, by i we Lwowie
zainicjowaü podobną dziaáalnoĞü popularyzu-
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jącą wiedzĊ o mieĞcie i regionie za pomocą
odpowiednich wydawnictw: nie naukowych
i nie podrĊcznikowych, a przeznaczonych dla
szerokiego krĊgu odbiorców44. Wspomnieü teĪ
moĪna o opublikowanych po raz pierwszy listach Franciszka Smolki (wiceprezydenta, nastĊpnie prezydenta parlamentu austriackiego)
z lat 1876–1880, charakteryzujących ówczesną
sytuacjĊ polityczną w Galicji45 oraz kilkuczĊĞciowy artykuá przybliĪający dzieje, gospodarkĊ, stosunki narodowoĞciowe, kulturĊ i Īycie
religijne Pomorza i jego mieszkaĔców46.
WiĊkszoĞü tekstów dotyczących muzyki i Īycia muzycznego byáa zamieszczona
w osobnym dziale; w czĊĞci ogólnej pisma
znalazáo siĊ tylko 5 artykuáów z tego zakresu. Dwa z nich dotyczyáy wyborów dyrektora
Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego (po
Ğmierci Rudolfa Schwarza): pierwszy przedstawiaá sylwetkĊ jednego z kandydatów –
Henryka Melcera47, drugi – juĪ nowego dyrektora – Mieczysáawa Soátysa48. Opublikowano
takĪe artykuá Stanisáawa Niewiadomskiego
poĞwiĊcony recepcji muzyki Fryderyka Chopina oraz roli, jaką w propagowaniu jego muzyki odegrali wspóáczeĞni mu kompozytorzy
i pianiĞci: Franciszek Liszt, Clara Schumann
oraz Karol Tausig, Hans von Bülow i Eugen
d’Albert49.
W czĊĞci gáównej „Iris” znalazáo siĊ teĪ
7 artykuáów poĞwiĊconych teatrowi we Lwo-

J. Badeni, Co z nami bĊdzie?, tamĪe, z. 2, s. 51–52.
M. Rolle, Poeci-Īoánierze. (Notatka literacka), tamĪe, z. 4, s. 155–161.
39
S.P. [S. Schnür-Pepáowski], Dziennik i ksiąĪka, tamĪe 1900, nr 5, s. 69–70.
40
A. Czoáowski, Po cecorskim pogromie, tamĪe 1899, z. 9, s. 400–403.
41
K.J. Nitman, „Diversi nescio”. Z dziejów oÞar Polski na rzecz Austrii, tamĪe, z. 2, s. 57–62.
42
S. Schnür-Pepáowski, KsiąĪĊ-gubernator, tamĪe, z. 7, s. 320–324.
43
K.J. Nitman, W palącej sprawie, tamĪe, z. 12, s. 551–557.
44
S. Schnür-Pepáowski, Swoje znaü trzeba, tamĪe, z. 9, s. 395–397.
45
TenĪe, Z listów Franciszka Smolki, tamĪe 1900, nr 1, s. 1–3.
46
B., Z pomorskich wraĪeĔ, tamĪe, nr 7, s. 109–111, nr 8, s. 126–127, nr 10, s. 159–162, nr 11, s. 178–179,
nr 12, s. 197–198.
47
(+), W sprawie dyrektury Gal[icyjskiego] Tow[arzystwa] Muz[ycznego], tamĪe 1899, z. 7, s. 301–303
48
Bezstronny, Mieczysáaw Soátys. (Sylwetka), tamĪe, z. 12, s. 542–545.
49
S. Niewiadomski, Fryderyk Chopin, tamĪe, z. 11, s. 493–498.
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wie. Przypomniano m.in. jego historiĊ50,
scharakteryzowano repertuar z lat ostatnich51,
a w związku z budową nowego gmachu przybliĪono sylwetkĊ jego architekta i budowniczego – Zygmunta Gorgolewskiego52 oraz ĞwieĪo
mianowanego dyrektora – Tadeusza Pawlikowskiego53.
Pozostaáe artykuáy (23) zamieszczone
w pierwszej czĊĞci pisma byáy bardzo róĪnorodne pod wzglĊdem tematycznym i nie dają siĊ
przyporządkowaü do omówionych wczeĞniej
grup. Kilka z nich to biograÞe sáawnych ludzi,
przedstawicieli róĪnych Ğrodowisk, róĪnych zawodów i funkcji spoáecznych, np. Klementyny
z TaĔskich Hoffmanowej – pisarki, pedagoga
i dziaáaczki spoáecznej54; Wáodzimierza Dzieduszyckiego – przyrodnika, polityka, mecenasa
sztuki i folklorysty55; ks. Jana Badeniego – jezuity, dziaáacza spoáecznego56; lekarzy – profesorów Uniwersytetu i spoáeczników: Ludwika
Rydygiera57, Józefa Majera58 i Jana Prusa59 oraz
redaktora „Iris” Schnür-Pepáowskiego, opublikowany w ostatnim numerze pisma60.
Z uwagi na nazwisko autora – Þlozofa i psychologa, profesora Uniwersytetu Lwowskiego
Kazimierza Twardowskiego – warto wspomnieü
o artykule objaĞniającym motywacje ludzkich
zachowaĔ, w tym rolĊ egoizmu jako koáa na-
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pĊdowego wielu dziaáaĔ61; natomiast z powodu
doĞü oryginalnej tematyki – artykuá Jana Stelli-Sawickiego o… inteligencji u roĞlin62. Pozostaáe spoĞród artykuáów zakwaliÞkowanych
jako „róĪne” to m.in. interesująco napisana
relacja z podróĪy po Finlandii – kraju, podobnie jak Polska bĊdącego pod jarzmem carskiej
Rosji, uwzglĊdniająca jego historiĊ, charakterystykĊ przyrody oraz geograÞczno-geologiczne
osobliwoĞci63 oraz felieton podejmujący waĪną
z punktu widzenia dziennikarstwa problematykĊ roli wspóáczesnej prasy oraz odpowiedzialnoĞci dziennikarzy za sáowo pisane64.

Recenzje, omówienia, sprawozdania
Kopalnią wiedzy na temat Īycia artystycznego
we Lwowie byáy kolejne dziaáy, przede wszystkim Muzyka, Malarstwo i RzeĨba oraz Teatr,
natomiast na temat Īycia artystycznego w Krakowie – dziaá Notatki z Krakowa.
Dziaá muzyczny byá redagowany przez
miejscowych muzyków i krytyków muzycznych: Stanisáawa Niewiadomskiego, Seweryna
Bersona, Stanisáawa Kuczkiewicza i Walentego
Wysockiego. Wypowiadali siĊ na áamach takĪe
specjaliĞci spoza Lwowa, np. Michaá Marian
Biernacki – pedagog w szkoáach muzycznych
w Warszawie. Na zawartoĞü dziaáu skáadaáy siĊ

S.P. [S. Schnür-Pepáowski], Ze Starego Teatru. (Kartki z przeszáoĞci), tamĪe 1900, nr 14, s. 221–223, nr 16,
s. 253–255, nr 17, s. 269–271, nr 18, s. 285–286.
51
TenĪe, Lwów – Sztuce Narodowej, tamĪe, nr 4, s. 49–50.
52
TenĪe, Zygmunt Gorgolewski, tamĪe, nr 20, s. 317–318.
53
TenĪe, Lwów – Narodowej Sztuce, tamĪe, nr 8, s. 117–118; S.P. [S. Schnür-Pepáowski], Z Nowego Teatru,
tamĪe, nr 19, s. 301–302.
54
W.N., „Wszystkie polskie dzieci są moimi dzieümi”, tamĪe 1899, z. 5, s. 203–207.
55
S. Schnür-Pepáowski, Wáodzimierz Dzieduszycki, tamĪe, z. 10, s. 443–446
56
M. Rolle, Ksiądz Jan Badeni. Wspomnienie poĞmiertne, tamĪe, z. 2, s. 98–102.
57
Dr Ludwik Rydygier, tamĪe, z. 6, s. 253–255.
58
M. Rolle, Józef Majer, tamĪe, z. 7, s. 347–351.
59
HP, Dr Jan Prus, tamĪe 1900, nr 3, s. 33–34.
60
M. Rolle, Stanisáaw Schnür-Pepáowski, tamĪe, nr 22, s. 349–350.
61
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m.in. sprawozdania z koncertów organizowanych we Lwowie przez dziaáające tu Galicyjskie
Towarzystwo Muzyczne oraz chóry: „Echo”
i „Lutnia”; omówienia i recenzje przedstawieĔ
operowych i operetkowych; informacje na temat
nowych wydawnictw muzycznych; informacje
o dziaáalnoĞci lwowskich szkóá muzycznych
oraz relacje z imprez muzycznych poza Galicją.
Redakcją dziaáu Malarstwo (Malarstwo
i rzeĨba) zajmowaá siĊ literat i wydawca Izydor
Kuncewicz, wspólnie z historykiem Michaáem
LityĔskim. Oprócz licznych relacji z wystaw
w dziale byáy zamieszczane teksty prezentujące sylwetki artystów, np. malarzy: Tadeusza
Rybkowskiego65; Juliusza Zubera66; Wáadysáawa Wankie67; Adama Michaáa SozaĔskiego68;
Tadeusza Popiela69 oraz rzeĨbiarza Wáadysáawa
Mazura70. Z okazji wydania w 1900 r. monograÞi Juliusz Kossak autorstwa Stanisáawa Witkiewicza przypomniano sylwetkĊ i dokonania
niedawno zmaráego artysty71. WiĊksze artykuáy poĞwiĊcono równieĪ konkretnym dzieáom
malarskim i rzeĨbiarskim: obrazowi Henryka
Siemiradzkiego Dirce chrzeĞcijaĔska (akcentując jego psychologiczną, a nie historyczną
wymowĊ)72, obrazowi Zygmunta Rozwadowskiego Wincenty Szeptycki szarĪujący pod Rioseco73 oraz pomnikom: Adama Mickiewicza we

65

Aleksandra LubczyĔska
Lwowie74 i Tadeusza KoĞciuszki w Krakowie75
wedáug projektów artysty rzeĨbiarza Antoniego
Popiela.
Podobną rolĊ jak poprzednie dziaáy speániaá kolejny, zatytuáowany Teatr. Redagowali
go: Schnür-Pepáowski, Rolle, Roman PoliĔski
– urzĊdnik o ambicjach literackich oraz historyk, archiwista i bibliotekarz – Eugeniusz BarwiĔski. Oprócz informacji na temat bieĪącego
repertuaru teatru lwowskiego dziaá ten zawieraá
wiele ciekawych materiaáów, związanych np.
z organizowanymi corocznie przez Wydziaá
Krajowy konkursami na sztukĊ teatralną, które
– oprócz apanaĪy Þnansowych – dawaáy autorowi moĪliwoĞü zaistnienia na deskach teatru
lwowskiego lub krakowskiego76. Kilkakrotnie
pisano o budynku nowego teatru oraz o jego
nowym zespole artystycznym77.
W obu rocznikach nieregularnie pojawiaáy
siĊ dziaáy: Notatki z Krakowa, w opracowaniu
Kazimierza Czapelskiego, Z Pragi Czeskiej,
redagowany przez Borysa Prusika, a w roczniku drugim efemerycznie dziaá Z Wiednia, redagowany przez autora podpisującego siĊ kryptonimem ha-e. Dokumentowano w nich Īycie
kulturalne w tych miastach, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem wystaw malarstwa i rzeĨby,
koncertów oraz repertuaru teatralnego.
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„Iris” (1899–1900) – organ Koáa Literacko-Artystycznego we Lwowie
Przez caáy okres ukazywania siĊ pisma jednym z obszerniejszych dziaáów byáa Literatura. Na jego zawartoĞü skáadaáy siĊ adnotacje
o ukazujących siĊ na bieĪąco wydawnictwach
zwartych, przede wszystkim literatury piĊknej,
nastĊpnie opracowaĔ z zakresu nauki o literaturze i historii, rzadziej z nauk spoáecznych i politycznych, psychologii i nauk przyrodniczych.
Omawiane wydawnictwa pochodziáy przede
wszystkim z oÞcyn lwowskich (Towarzystwo
Wydawnicze, H. Altenberg, KsiĊgarnia Polska,
Macierz Polska, Seyfarth i Czajkowski, Gubrynowicz i Schmidt, Jakubowski i Zadurowicz),
krakowskich (Gebethner i Sp., Spóáka Wydawnicza Polska, Czytelnia Polska) i warszawskich
(Gebethner i Wolff, A.G. Dubowski, S. Lewental, J. Fischer); pojedyncze wydawnictwa pochodziáy z Poznania (Karol Kozáowski), Petersburga (Kazimierz GrendyszyĔski) i Záoczowa
(KsiĊgarnia Wilhelma Zukerkandla). Adnotacje
byáy obszerne, merytoryczne, w niektórych
przypadkach wykraczaáy nawet poza omówienie treĞci prezentowanego dzieáa i odnosiáy siĊ
do caáego dorobku twórczego autora. W niektórych numerach adnotowano takĪe bieĪące numery kilku pism polskich: „Przeglądu Literackiego”, „Kwartalnika Historycznego”, „Rocznika Krakowskiego”, „Przeglądu”, „Rocznika
Asekuracyjno-Ekonomicznego”, „Biblioteki
Powszechnej” i obcych: „Slovanský’ego PĜehledu”, „Dichterstimmen der Gegenwart”, „Das
Litterarische Echo” i „Zvonu” – jeĞli zawieraáy
treĞci związane z literaturą, kulturą bądĨ sztuką
polską.
Ostatnim dziaáem pisma byáa Kronika
Īaáobna, w której zamieszczano informacje
o zmaráych znanych osobach ze Ğwiata literatury, nauki, kultury, sztuki, polityki i gospodarki.
W wiĊkszoĞci przypadków biogramy byáy bardzo obszerne, niekiedy z portretem zmaráego.
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Autorzy
Po tym przyczynku do analizy zawartoĞci „Iris”
dwa sáowa naleĪą siĊ autorom publikującym na
jego áamach. Zdecydowana wiĊkszoĞü z nich
byáa związana z Lwowem. WĞród autorów tekstów krytycznych i popularnonaukowych znaleĨli siĊ profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego: historyk literatury Piotr Chmielowski oraz
Þlozof i psycholog Kazimierz Twardowski.
Teksty w „Iris” zamieszczali ponadto: Tadeusz
Korzon – wspóátwórca warszawskiej szkoáy
historycznej; Franciszek Krþek – jĊzykoznawca i folklorysta, wspóázaáoĪyciel Towarzystwa
Ludoznawczego we Lwowie; Aleksander Czoáowski – historyk i archiwista, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Lwowa i Muzeum
Narodowego we Lwowie; Wáadysáaw Beáza –
pisarz i publicysta, animator Īycia kulturalnego
we Lwowie; syn Adama Mickiewicza – Wáadysáaw; Franciszek Rawita-GawroĔski – powstaniec styczniowy i historyk-amator oraz oÞcer
i dziaáacz niepodlegáoĞciowy – Jan Stella-Sawicki. JednakĪe zdecydowaną wiĊkszoĞü autorów stanowili miejscowi inteligenci róĪnych
zawodów, miáoĞnicy sztuki i krytycy-amatorzy
oraz spoáecznicy o ambicjach popularyzatorskich78. Podobnie rzecz siĊ miaáa z literatami
– w „Iris” nie publikowali ci uznani, wybitni,
ale amatorzy – literacko uzdolnieni inteligenci
róĪnych zawodów. Dla czytelników pismo byáo
zatem przede wszystkim zwierciadáem dokonaĔ
wáasnego Ğrodowiska. JeĞli natomiast chcieli
zaczerpnąü szerszej informacji o tym, co siĊ
dzieje na wspóáczesnym polskim rynku wydawniczym, mieli do dyspozycji dziaá Literatura.
Z niniejszego szkicu do dziejów prasy galicyjskiej – ale takĪe do historii Īycia literackiego
i artystycznego Galicji przeáomu XIX i XX wieku – wyáania siĊ maáo znany obraz aktywnoĞci
lwowskich i krakowskich Ğrodowisk kulturalnych. ZawartoĞü „Iris” zdaje siĊ potwierdzaü

WiĊkszoĞü z nich publikowaáa pod pseudonimami lub kryptonimami trudnymi dziĞ do zidentyÞkowania.
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tezĊ, Īe tamtejsze Īycie kulturalne biegáo niejako
dwoma torami: jeden stanowiáa wysoko artystyczna twórczoĞü cenionych w caáym kraju artystów,
pisarzy i poetów, których dzieáa z czasem traÞaáy
do podrĊczników i byáy przedmiotem opracowaĔ
naukowych; drugi – czego dowodem są áamy
pisma „Iris” – stanowiáa twórczoĞü amatorska.
WáaĞnie dla tej ostatniej, dla literatów i krytykówamatorów pismo byáo kroniką ich osiągniĊü, moĪe
nie tak wybitnych, ale realizowanych przecieĪ
z nie mniejszym zaangaĪowaniem.
Nie bez znaczenia jest takĪe rola „Iris”
dzisiaj: jako Ĩródáa wiedzy o Īyciu literackim
i kulturalnym Lwowa i Krakowa przeáomu XIX
i XX w. ZawartoĞü kronik: muzycznej, teatralnej i sztuk piĊknych moĪe uzupeániü dotychczasowe ustalenia na temat aktywnoĞci tamtejszych
Ğrodowisk intelektualnych.

Aleksandra LubczyĔska
***
Z przeprowadzonej kwerendy wynika, Īe w 1899 r. wyszáo 12 zeszytów pisma,
w 1900 r. ukazaáy siĊ 22 numery. Dalszy Īywot
„Iris” przerwaáa samobójcza Ğmierü redaktora
Stanisáawa Schnür-Pepáowskiego – spiritus
movens caáego przedsiĊwziĊcia zarówno pod
wzglĊdem merytorycznym, jak i – czĊsto – Þnansowym. Ostatni numer nosiá datĊ 15 grudnia 1900 r. Podpisany pod nim redaktor odpowiedzialny Michaá Rolle, w krótkiej notatce
„Od Redakcji” wyraĪaá co prawda nadzieje na
wznowienie pisma „jeĞli sprzyjające warunki na to pozwolą”, ale nigdy to nie nastąpiáo.
NajwyraĨniej zabrakáo prĊĪnego organizatora, spoáecznika, który, jak Schnür-Pepáowski,
poĞwiĊciáby inicjatywie czas i wysiáek, a gdy
byáo trzeba – takĪe i pieniądze.
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