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Juliana Ejsmonda
Dzielnice: Żoliborz
Osiedla:
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od polskich postaci historycznych
Rok utworzenia nazwy: 1975

Opis
Julian Ejsmond (1892-1930) - poeta, bajkopisarz, tłumacz, myśliwy. Był rodowitym warszawiakiem,
wujecznym wnukiem znakomitego skrzypka Henryka Wieniawskiego. Ukończył tutejsze Gimnazjum
Generała Chrzanowskiego i w 1912 roku wyjechał do Krakowa, by na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął studia polonistyczne. Tam właśnie wydał swój pierwszy
zbiorek "Bajki i prawdy". Po wybuchu I wojny światowej powrócił do stolicy, gdzie w 1915 roku
wstąpił na Wydział Humanistyczny Wszechnicy Warszawskiej. Wówczas to wydał opracował i
opublikował "Antologię bajki polskiej" a także w 1919 roku otrzymał państwową nagrodę literacką za
przekład z łaciny poezji Jana Kochanowskiego. Był absolwentem Szkoły Wojskowej w Saint-Cyr we
Francji. Po kilku miesiącach, już w stopniu kapitana, rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym. W
latach 1923-25 pełnił funkcję szefa Wydziału Prasowego Prezydium Rady Ministrów, później aż do
śmierci pracował jako referent do spraw łowieckich w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych
(opracował m.in. tekst prawa łowieckiego obowiązującego od 1927 roku). W tym samym czasie był
redaktorem naczelnym wydawanych wspólnie "Łowiectwa Polskiego" i "Biblioteki Łowieckiej" a
także "Łowcy Polskiego", na łamach którego publikował często swoje teksty. ponadto w latach
1922-29 prowadził specjalny dodatek dla dzieci w "Kurierze Warszawskim". W 1929 roku został
wiceprezesem Ligi Ochrony Przyrody. Jako poeta pisał wiersze miłosne, ballady, romanse, satyry. W
literaturze dziecięcej zapisał się takimi utworami, jak "Opowieść o Janku Kominiarczyku i o
dymiącym piecu króla Stasia", "Przygody wiewióreczki" czy "Mali myśliwi". Był również autorem
"Wspomnień myśliwskich", "Moich przygód łowieckich" oraz trylogii "W puszczy", której dokończenie
trzeciego tomu przerwała śmierć w wypadku samochodowym w Zakopanem.
Spoczywa:
Cmentarz Powązkowski, kw. 194, rząd I, miejsce 16/17. W grobie tym pochowani są również jego
ojciec Franciszek (1859-1931), znany malarz, oraz szwagier Wiktor Natanson (1896-1961), adwokat,
notariusz, dziennikarz, redaktor Wydawnictwa Prawniczego, autor "Zarysu prawa o notariacie".
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