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nie musi prowadziæ wcale do relatywizacji wydarzenia i kwestionowania mo¿liwo�ci je-
¿eli nie odkrycia, to przynajmniej zbli¿enia siê do odpowiedzi na pytanie: �Jak by³o?�

Przy takich publikacjach jak Krupy musi pojawiæ siê pytanie o stosowno�æ u¿ytych
narzêdzi, w tym przypadku o zasadno�æ wykorzystania teorii rytua³u przej�cia w ukazy-
waniu obozowego �wiata. Dostrzegam niepokój czê�ci czytelników. Inicjacja, rytua³ � te
s³owa zdaj¹ siê nie przystawaæ do rzeczywisto�ci, o jakiej opowiadaj¹. Rozumiem obiek-
cje tych, którzy obstaj¹ przy wyj¹tkowo�ci lagrowego uniwersum. Rytua³ przej�cia, który
� jak przekonuje Krupa za Micha³em Buchowskim � wolno stosowaæ do opisu wielu sytu-
acji ról spo³ecznych (s. 84), rodzi obawê o niwelowanie niepowtarzalno�ci tego do�wiad-
czenia, sp³ycaj¹c je do poziomu zdarzeñ znanych ze zwyk³ego ¿ycia.

Czy istnieje jaki� zamkniêty arsena³ narzêdzi, jakie powinno siê (mo¿na by³oby) sto-
sowaæ do odczytywania do�wiadczenia lagrowego albo Holocaustu? Zapewne tak. Nie
jest to wszak¿e przypadek, który dotyczy³by Krupy. Zarazem jednak nie mogê przyznaæ,
¿e jest to ksi¹¿ka, która nie rodzi u mnie w¹tpliwo�ci. Jest to przede wszystkim efekt wy-
boru innej metodologii.

S³awomir Bury³a
(Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
� University of Warmia and Mazury, Olsztyn)

A b s t r a c t

The review discusses Bart³omiej Krupa�s book on concentration camp memories understood as
a peculiar type of historical writing. The author examines the status of concentration camp texts
(memories, diaries, and sensu stricto literary texts) using the post-modern methodology.
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CZES£AWOWI  K£AKOWI. Pod redakcj¹ J o a n n y  R u s i n, K a z i m i e r z a  M a-
c i ¹ g a. (Opiniowali: W³adys³aw Dynak, Julian Ma�lanka). Rzeszów 2005. Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 400 + 2 wklejki (dedykacja i portret).

Na ksiêgê po�wiêcon¹ Czes³awowi K³akowi z okazji siedemdziesi¹tej rocznicy uro-
dzin sk³adaj¹ siê rozprawy i artyku³y �przyjació³, kolegów i uczniów�. Tom otwiera bi-
bliografia bogatego dorobku Profesora z lat 1961�2004. Opracowany przez Kazimierza
Maci¹ga rejestr wydanych osobno artyku³ów, rozpraw, recenzji, sprawozdañ, tekstów pu-
blicystycznych, przedmów i prac edytorsko-redaktorskich �wiadczy o cennych inicjatywach
badawczych i wk³adzie Jubilata w rozwój wiedzy dotycz¹cej pi�miennictwa XIX-wieczne-
go, a tak¿e w rozkwit rzeszowskiego ¿ycia naukowego i kultury Rzeszowszczyzny.

Wiele zamieszczonych w zbiorze artyku³ów nawi¹zuje do tematów badawczych Pro-
fesora. Nale¿¹ do nich takie zagadnienia, jak mity i legendy narodowe w literaturze, Sybir
w literaturze, dzieje historiografii literackiej, korespondencja Juliusza S³owackiego z mat-
k¹, problematyka wzajemnych relacji sztuk.

Tom sk³ada siê z 33 pozycji o ró¿norodnej tematyce. Ka¿dy tekst jest swoistym ��wia-
tem osobnym� (s. 107) dotycz¹cym danego problemu, ale wszystkie tworz¹ jeden wspól-
ny, dynamiczny, warto�ciowy poznawczo, interesuj¹cy, oryginalny, a niekiedy tak zaska-
kuj¹cy, jak choæby wyspacjowania u Norwida (zob. s. 128) oraz wci¹¿ nie zbadany, emo-
cjonuj¹cy �wiat literatury i powi¹zanych z ni¹ dziedzin (teatr, muzyka, czasopi�miennictwo,
edytorstwo, komunikacja jêzykowa, leksyka, epistolografia, a nawet polityka).

Pierwsze rozwa¿ania autorskie w tomie po�wiêcone zosta³y antropologicznemu ujê-
ciu �redniowiecznego teatru. Ryszard Strzelecki zwraca tu uwagê na intensyfikacjê badañ
antropologicznych i ich wp³yw na wspó³czesn¹ humanistykê oraz na postrzeganie sztuki
scenicznej w szerokiej perspektywie kultury. Szkic ma charakter informacyjny, a jego ce-
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lem jest �przypomnienie najdawniejszych wypowiedzi o teatrze, siêgaj¹cych czasów �red-
niowiecza, wykazuj¹cych jednak pewne analogie czy to w zakresie tematów, czy sposo-
bów podej�cia do badañ dzisiejszych� (s. 22). W ówczesnym podziale wiedzy i umiejêt-
no�ci na sztuki wyzwolone i �mechaniczne� � czytelnika zainteresuje zapewne omówie-
nie pogl¹dów na sztuki sceniczne, m.in. teorii Hugona (wiek XII), wed³ug którego teatr
jest siódm¹ sztuk¹ mechaniczn¹ ze wzglêdu na zaanga¿owanie cia³a, lecz zarazem we-
wnêtrzn¹, absorbuj¹c¹ emocje podobnie jak rolnictwo, my�listwo, medycyna (do sztuk
mechanicznych zewnêtrznych nale¿¹ tkactwo, nawigacja i wytwórstwo broni). Hugon uzna³
�teatrykê� za naukê blisk¹ filozofii i ku tej koncepcji sk³ania siê autor szkicu, podkre�laj¹c
równie¿ wp³yw teatralnego (widowiskowego) aspektu obrzêdowo�ci chrze�cijañskiej na
jako�æ duchowej kontemplacji.

Krzysztof A. Dmitruk artyku³em Przek³ad w kulturze literackiej polskiego o�wiece-
nia. Prowizorium dokumentacyjne wprowadza czytelnika w jeden z wa¿niejszych elemen-
tów kultury literackiej o�wiecenia � translatorykê. Tekst powsta³ w oparciu o materia³
wybrany spo�ród 2551 rekordów (jedn. informat.) z lat 1764�1822 (nie uwzglêdniaj¹cy
przek³adów anonimowych) i ma, jak stwierdza autor, �charakter dokumentacyjny�, ale
jest prób¹ uporz¹dkowania �chaosu� 1, choæ �obrazuje tylko czê�æ translatorskich dokonañ
pisarzy o�wiecenia� (s. 35). Badacz operuje interesuj¹cymi danymi statystycznymi � w oma-
wianym okresie dzia³a³o 591 t³umaczy, najwiêcej z jêzyka francuskiego, ³aciny i niemiec-
kiego, a przek³adano w celach �ludycznych� i �edukacyjnych� g³ównie komedie, lirykê,
tragedie, poematy, powie�ci i opery (kolejno�æ wed³ug plonu ilo�ciowego), ale te¿ rozpra-
wy publicystyczne oraz filozoficzne, przede wszystkim Woltera. W tym zakresie Polacy
dotrzymywali kroku innym translatorom europejskim w przyswajaniu repertuaru, nato-
miast tylko 202 utwory polskie przet³umaczono na jêzyki obce (g³ównie na niemiecki,
francuski, rosyjski). Dokumentacyjno�æ tekstu Dmitruka sprawia, ¿e styl mo¿e staje siê
chwilami nu¿¹cy z powodu zak³ócenia wywodu wyliczeniami nazwisk autorów oraz t³u-
maczy, tak¿e nazw geograficznych � �geografii miejsc wydañ�. Rekompensuj¹ to jednak
ciekawe uwagi o �publiczno�ci czytelniczej� (s. 43), o ostracyzmie romantyków wobec
t³umaczeñ o�wieceniowych, a wreszcie wnioski na temat standardów translatorskich w Pol-
sce � od swobodnego przek³adu poprzez adaptacjê i wtapianie w polsko�æ do �autotelicz-
nego kontaktu z przek³adem jako dzie³em sztuki�, czyli dialogu kultur.

W kolejnym artykule Mieczys³aw Inglot zanalizowa³  �zaanga¿owane� (s. 46) wiersze
dwóch wybitnych poetów, które ³¹czy postaæ papie¿a, a dziel¹ epoki kulturowe. Tekst Po-
staæ papie¿a w wierszach Juliusza S³owackiego [�Po�ród niesnasków...�] i Czes³awa Mi³o-
sza �Oda na osiemdziesi¹te urodziny Jana Paw³a II� mo¿na w obliczu �mierci Karola Woj-
ty³y uznaæ za interesuj¹cy g³os w wielkim narodowym, a nawet globalnym dyskursie na te-
mat roli papie¿a � przewodnika ludzko�ci i g³oszonych przez niego warto�ci ¿yciowych.
W zakoñczeniu autor stwierdza: �Osoba naszego papie¿a bêdzie wielokrotnie przedmiotem
uwagi sztuk piêknych, w tym równie¿ literatury� (s. 56). Atutem artyku³u jest szeroki kon-
tekst rozwa¿añ nad postaci¹ literack¹ i zarazem postaci¹ historyczn¹, jak¹ jest papie¿ u Mi-
³osza, oraz nad kategori¹ �papie¿ s³owiañski� (s. 48) � kontekst  teoretycznoliteracki, gene-
zyjski i biblijny, historiozoficzny, spo³eczno-polityczny czy socjologiczny (�ekrany Molo-
cha� u Mi³osza to antywarto�æ, bêd¹ca aluzj¹ do zgubnego wp³ywu telewizji na m³ode
pokolenie).

Juliuszowi S³owackiemu kolejne artyku³y po�wiêcili: Marek Stanisz Pejza¿e duszy. Próba
interpretacji kontekstowej wiersza Juliusza S³owackiego [�Nie u¿ywa³em leków i lekarzy...�]
oraz Hanna Krupiñska-£yp Juliusz S³owacki w listach Salomei S³owackiej-Bécu do Antonie-

1 Autor artyku³u przytacza pogl¹d J. Ziêtarskiej, badaczki tego problemu: �stykaj¹c siê z osiem-
nastowieczn¹ terminologi¹ dotycz¹c¹ przek³adu, odnosimy pocz¹tkowo wra¿enie kompletnego cha-
osu� (cyt. na s. 34).
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go Edwarda Odyñca. Studium Stanisza dotyczy okresu mistycznego. Autor próbuje dorów-
naæ �b³yskotliwym interpretacjom� (s. 59) M. Janion i M. ¯migrodzkiej, Cz. Zgorzelskiego,
J. M. Rymkiewicza i A. Kowalczykowej, z którymi prowadzi swoisty dyskurs. Jego wywo-
dy potwierdzaj¹ i dope³niaj¹ tezy poprzedników. Konstatacja autora artyku³u: �Twórczo�æ
ostatnich lat ¿ycia S³owackiego nie stanowi jednak monolitu�, zostaje potwierdzona meta-
forycznym argumentem: �Bo i on mia³ swoj¹ »baniê z poezj¹«, z której wylewa³y siê stru-
mienie twórczo�ci a¿ do ostatnich chwil jego ¿ycia. W przedstawionym artykule inter-
pretacyjnym pragnê zastanowiæ siê, jakie �wiat³o na mistyczne dzie³o S³owackiego rzuca
jedna strona Raptularza� (s. 59). Ta strona to w³a�nie wiersz [Nie u¿ywa³em leków i leka-
rzy...]. Stanisz przytacza podobne wyznanie z listu poety do Zygmunta Krasiñskiego z ro-
ku 1846. Podkre�la te¿ wagê kontekstu, w jakim utwór zosta³ umieszczony w Raptularzu,
i wp³yw struktury liryku na jego interpretacjê. Odkrywcza jest analiza motywu ¿ycia-¿eglu-
gi przez pryzmat epifanizacji, czemu zawdziêczamy rozwibrowanie emocjonalne liryku.
Jednak udowadniaj¹c dwoisto�æ (�rozszczepienie�) podmiotu wypowiedzi, jednocze�nie
cz³owieka chorego i poety, Stanisz niweluje odczucie pesymizmu w sposób konwencjonal-
ny, bo nazwaniem poezji S³owackiego-mistyka wyj¹tkow¹, piêkn¹ i prawdziw¹ w lirycz-
nym wyrazie. Gdyby u¿yæ kategorii Stanis³awa Pigonia o �zg³êbianiu duszy� 2 � Staniszo-
wi siê to w przypadku S³owackiego uda³o.

Po�wiêcony S³owackiemu tekst Krupiñskiej-£yp ukazuje wizerunek poety widziany
oczami matki, a jednocze�nie rys psychologiczny i biograficzny 34-letniej wówczas Salo-
mei S³owackiej-Bécu (�jej autoportret� � s. 82). Autorka próbuje dociec, jakie relacje uczu-
ciowe ³¹czy³y m³od¹ wdowê z Antonim Edwardem Odyñcem, przyjacielem domu, poet¹
i wydawc¹, adresatem listów, których bohaterem jest Juliusz rozpoczynaj¹cy pierwsze próby
liryczne. Artyku³ przeplatany fragmentami listów stanowi interesuj¹c¹ lekturê, ukazuje
emocjonalne napiêcia, przytacza narzekania matki na zmienne, czêsto ch³odne usposobie-
nie jedynego syna, opinie o jego utworach oraz o ¿yciowych decyzjach, czasami pochwa-
³y. Wnioski autorki s¹ przejrzyste i cenne poznawczo, bo poszerzaj¹ kontekst interpreta-
cyjny twórczo�ci S³owackiego.

W krêgu tematów zwi¹zanych z romantyzmem czytelnik omawianego tomu pozosta-
je m.in. za spraw¹ rozwa¿añ Henryka Kurczaba Literatura romantyczna a muzyka, Maria-
na Maciejewskiego Norwidowskie �³agodne oko b³êkitu� oraz Mariusza Chrostka Roman-
tyczny wizerunek zes³añca i jego miejsce w literaturze dziewiêtnastowiecznej.

Tekst Kurczaba, podzielony na 6 podrozdzia³ów, zaczyna siê od spostrze¿eñ na temat
korespondencji sztuk i koñczy siê propozycj¹ warsztatowych zajêæ dydaktycznych. Jest zwiê-
z³y, skonstruowany logicznie, z precyzyjnie sformu³owan¹ tez¹: �Romantyzm wyniós³ mu-
zykê na miejsce wyró¿nione ponad poezjê i znosz¹c wyra�niejsze miêdzy nimi granice,
wywo³a³ � jak podkre�la znawca tej problematyki Mieczys³aw Tomaszewski � ¿ywy ruch
zbli¿enia i wymiany. W przekonaniu romantyków te dwie dziedziny kszta³c¹ siê wzajemnie,
niewidzialnie, jedna przez drug¹� (s. 153). W zwi¹zku z tym po lekturze studium Kurczaba
mo¿na orzec, trawestuj¹c Witolda Gombrowicza, ¿e S³owacki wielkim muzykiem by³.

Interpretacjê �Norwidowskiej miniatury lirycznej� W Weronie Marian Maciejewski
zaczyna od stwierdzenia, ¿e kontekst konwencjonalnej, a wiêc Szekspirowskiej symboliki
Werony to za ma³o czy raczej za nisko dla zrozumienia Norwida i jego wyspacjowañ.

2 Zob. w omawianej ksiêdze list S. Pigonia do Cz. Zgorzelskiego (cyt. na s. 337): �Jeszcze
s³owo o owym »ahumanizmie«. Znowu nie dopowiedzia³em widaæ wszystkiego do kropki, skorom
tak Pana dotkn¹³. Przepraszam. Nie zaprzeczê, ¿e Pan ma racjê w wypadkach, ilekroæ bêdzie do
czynienia z twórcami tak szczerymi, jak Mickiewicz, S³owacki, Norwid. Zg³êbiaj¹c ich sprawno�æ
artystyczn¹, zg³êbiamy duszê. Obawiam siê wszelako, ¿e nie uda siê to, gdy bêdzie do czynienia
z twórc¹-pozerem, zak³amanym stylizatorem. Nie obiecujê sobie wiele np. po wysi³ku, by uj¹æ t¹
metod¹ lirykê K. Tetmajera. Mo¿e wyst¹pi artysta, ale ukryje siê homo�. Pigoñ stwierdza dalej, ¿e
wiêkszo�æ twórców jest taka jak Tetmajer.
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Badacz analizuj¹c motyw �³agodnego oka b³êkitu� i opis dokonywany z tej perspektywy,
czyli z góry, powo³uje siê na swój wcze�niejszy artyku³ �Spojrzenie w górê� i �wko³o�.
(Norwid � Malczewski). Analizuj¹c wizjê Boga dowodzi, ¿e to �Bóg dobroci i mi³o�ci�,
zsy³aj¹cy �gwiazdê, która jest ³z¹ kenotycznego poznania� (s. 134�135), i jednocze�-
nie Bóg napotykaj¹cy kamienne serce cz³owieka, któremu da³ wolno�æ. W zakoñczeniu
Maciejewski s³owem �mo¿e� (s. 136) sugeruje, ¿e ten temat badawczy jest wci¹¿ otwarty.
Dyskusjê ze stereotypem XIX-wiecznego zes³añca � mêczennika skazanego na katorgê
w ekstremalnych warunkach syberyjskich, podejmuje Mariusz Chrostek. S³usznie zauwa-
¿a, i¿ taki stereotyp ugruntowa³a wielka literatura romantyczna, a tymczasem �ród³em wizji
zes³añca powinny byæ nie tylko �kszta³towane si³¹ geniuszu� (s. 184) dzie³a Mickiewicza,
S³owackiego, Krasiñskiego (wizja �z zewn¹trz�), ale te¿ listy, dzienniki, pamiêtniki (wizja
�od wewn¹trz�) i poezja zes³añcza, choæ badacz krytycznie ocenia warto�æ poznawcz¹
dwóch ostatnich �róde³, zdaje sobie sprawê z ich ograniczeñ.

W dyskusji z mitem kator¿nika przytoczone zosta³y argumenty ze wspomnieñ zes³añ-
ców dowodz¹ce, ¿e rzeczywisto�æ na Syberii mia³a wymiar bardziej ludzki w pe³nym zna-
czeniu tego s³owa � w�ród losów zes³añców znajduj¹ siê potwierdzaj¹ce mit, ale i ca³ko-
wicie go burz¹ce za spraw¹ czysto ludzkich u³omno�ci i niskich pobudek. S¹ wiêc w histo-
rii polskiego Sybiru karty szlachetnego cierpienia i karty niechlubne. Mit Sybiraka zosta³
wszechstronnie przeanalizowany, i to od romantyzmu po wspó³czesno�æ. Interesuj¹cy
w konfrontacji ze stereotypem jest trop Prusa (Lalka), czyli docenienie wk³adu polskich
naukowców w rozwój Syberii, nobilitacja Polaków, bogacenie siê zes³añców. Chrostek
wysuwa hipotezê, ¿e romantyczny wizerunek zes³añca-mêczennika i jego martyrologicz-
ny wymiar utrwali³y siê w XX-wiecznych prze¿yciach Polaków w sowieckich ³agrach.

Artyku³ Kazimierza Maci¹ga Legendy Fryderyka Chopina w powojennej prozie pol-
skiej dotyczy narodowych legend i mitów.  Dowiadujemy siê z niego o sposobach wyko-
rzystania przez pisarzy wspó³czesnych �najciekawszych momentów biografii Chopina�
(s. 295). Maci¹g bada powie�ci z drugiej po³owy XX wieku i stwierdza, ¿e oprócz �najcie-
kawszej pod wzglêdem artystycznym� (s. 282) powie�ci Jerzego Broszkiewicza Kszta³t
mi³o�ci (1951�1952) oraz powie�ci-stylizacji Janiny Siwkowskiej Pan Chopin opuszcza
Warszawê (1958) i Tam � gdzie Chopin chodzi³ na pó³ czarnej... (1959) genialny kompo-
zytor nie doczeka³ siê zbeletryzowanej biografii na miarê arcydzie³a.

Kategori¹ mitu pos³u¿y³ siê te¿ Zbigniew Andres w artykule Odwrotna strona mitu.
O �Zapiskach znad Zatoki San Francisco� Adama Lizakowskiego. Tekst przybli¿a sylwet-
kê pisarza i poety � emigranta, za³o¿yciela w latach dziewiêædziesi¹tych grupy poetyckiej
dzia³aj¹cej w Chicago, popularnego w �rodowisku Polonii amerykañskiej, ale te¿ na Dol-
nym �l¹sku, sk¹d siê wywodzi i gdzie wydawane s¹ tomy jego poezji. Andres skupia siê
na analizie obszernego dziennika zatytu³owanego Zapiski znad Zatoki San Francisco (ce-
lowe nawi¹zanie do Mi³osza, który w owym dzienniku pojawia siê w �obszernych wspo-
mnieniowych refleksjach�, s. 302). Dziennik, choæ drukowany by³ tylko we fragmentach,
cieszy siê uznaniem (I nagroda w �wiatowym konkursie �Zachodnie losy Polaków�). W³a�-
nie refleksje zawarte w pamiêtniku pos³u¿y³y autorowi artyku³u do badañ nad �odwrotn¹
stron¹ mitu� o Ameryce � raju dla uchod�ców: �Lizakowski burzy mit Zachodu � »Ziemi
Obiecanej«, tak mocno zakorzeniony w �wiadomo�ci ludzi »zza ¿elaznej kurtyny«. Kre�li
pejza¿ mentalny cz³owieka rozczarowanego »nowym �wiatem«, z rozczarowaniem grani-
czy fascynacja� (s. 301). Andres docenia socjologiczn¹ warto�æ pamiêtnika, �ród³a wiedzy
o ¿yciu emigrantów, ale i o dziejach pañstwa polskiego oraz pokolenia Lizakowskiego,
które ten nazywa �z³odziejami czere�ni� i dla którego odnalezienie szczê�cia jest niemo¿-
liwe, bo nie da³o siê go odnale�æ w ojczy�nie. Dlatego Ameryka jest tylko mitem.

Nad zagadnieniami zwi¹zanymi z ¿yciem Polonii amerykañskiej, a dok³adniej � z pro-
blemami dotycz¹cymi edukacji, skupia siê Zygmunt Sibiga w artykule Niektóre problemy
edukacji etnicznej w zbiorowo�ciach polonijnych Stanów Zjednoczonych. Rozwa¿aniom
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poddane zosta³y: sytuacja jêzykowa dzieci i m³odzie¿y w �rodowiskach polonijnych, tre-
�ci i metody kszta³cenia polonistycznego oraz jako�æ polskiego jêzyka etnicznego poza
granicami kraju, czyli polszczyzny w diasporze w porównaniu ze standardow¹ (krajow¹).
Wnioski Sibigi s¹ klarowne i ujawniaj¹ troskê o poziom kszta³cenia jêzykowego, literac-
kiego i kulturalnego w szko³ach polonijnych, st¹d zastrze¿enia do trudnych podrêczników
oraz uwagi dotycz¹ce braku tekstów tematycznie bli¿szych m³odemu pokoleniu. Autor
wykazuje siê te¿ znajomo�ci¹ glottodydaktyki i problemów zwi¹zanych z dwujêzyczno-
�ci¹ � �prze³¹czanie kodów� oraz zagadnieñ komunikacji jêzykowej, zw³aszcza dialektów
polonijnych �kontynentalnych� i �zamorskich� (s. 368).

Artyku³ Tadeusza Pó³ch³opka Recepcja komedii Aleksandra Fredry �M¹¿ i ¿ona�
mo¿na okre�liæ jako nowe spojrzenie na ten utwór. Zajmuj¹c siê reinterpretacj¹ jego od-
bioru badacz odwo³uje siê, po pierwsze, do funkcji literatury w konkretnej rzeczywisto�ci,
po drugie � próbuje odej�æ od estetyki tradycyjnej w kierunku estetyki odbioru. Stawia
ciekaw¹ tezê, maj¹c¹ oparcie w pracach Krzysztofa Dmitruka, o odbiorcach dzie³a Fredry
jako o kolektywie znakowym i publiczno�ci aktywnej. Interesuj¹cy jest te¿ przegl¹d opi-
nii krytyków na temat �niemoralnej� komedii Fredry. Zdaniem autora Fredro zawdziêcza
swój sukces �mo¿liwo�ci zamanifestowania wspólnoty kulturowej� i �wspó³decydowaniu
o stopniu instytucjonalizacji publiczno�ci� (s. 126).

Tadeusz Bujnicki po�wiêci³ artyku³ �Madonna Busowiska� W³adys³awa £oziñskiego.
Poetyka i styk kultur nowatorskiej �pograniczno�ci� i ideologicznej wymowie �zapomnia-
nej�, aczkolwiek �wybitnej� (s. 96) noweli £oziñskiego z 1886 roku. Wed³ug Bujnickiego
£oziñski da³ �wiadectwo �dyfuzji kulturowej� (s. 99) w galicyjskiej rzeczywisto�ci i prze-
nikania kultury �wysokiej� do kultury wiejskiej oraz autonomicznego traktowania tych
kultur, co w omawianym okresie (zabory) stanowi³o rzadko�æ. Walorem artyku³u jest rze-
telna analiza licznie przytaczanych fragmentów noweli.

Artyku³ Stanis³awa Fity Sienkiewicz we Lwowie dotyczy w¹tku Lwowa w biografii pi-
sarza. We Lwowie Sienkiewicz by³ trzykrotnie � w 1875, 1879 i w jubileuszowym 1900 ro-
ku, ale Lwów towarzyszy³ mu do koñca ¿ycia. Sienkiewicz ostatni list do galicyjskiej stolicy
datowa³ z Vevey 24 maja 1916, dziêkuj¹c za pamiêæ z okazji 70. rocznicy urodzin. Pisarz by³
honorowym obywatelem Lwowa (tytu³ przyznany w 1902 r.) oraz doktorem honoris causa
Uniwersytetu Lwowskiego (1912). Ze szkicu Fity dowiadujemy siê te¿ o zas³ugach noblisty
dla uniwersytetu we Lwowie w okresie nasilaj¹cego siê antagonizmu polsko-ukraiñskiego.
Sienkiewicz na ³amach prasy podj¹³ dyskusjê z norweskim laureatem Nagrody Nobla,
Bjørstjerne Bjørnsonem, który stan¹³ w obronie m³odzie¿y ukraiñskiej. Artyku³ w tej spra-
wie skoñczy³ siê dla Sienkiewicza procesem o znies³awienie ukraiñskich studentów. Fakto-
graficzny charakter pracy Fity nale¿y oceniæ wysoko, choæ autor, jak sam zauwa¿a, nie wy-
czerpa³ wszystkich sienkiewiczowskich pami¹tek i �ladów zwi¹zków pisarza ze Lwowem.

Lwowskie konteksty spotykamy te¿ w rozprawie Tadeusza Budrewicza Jubileusz Jana
Zachariasiewicza w roku 1885. Sylwetka i dorobek pisarski zwi¹zanego ze Lwowem Za-
chariasiewicza by³y przedmiotem licznych prac Czes³awa K³aka 3. Artyku³ Budrewicza
ma wiêc dodatkowe uzasadnienie i nabiera charakteru swoistego rodzaju prezentu urodzi-
nowego dla Profesora. Tekst jest ponadto cenny ze wzglêdu na wzbogacenie nik³ych dzi-
siaj �ladów zainteresowania pisarzem minorum gentium, bo do takich zalicza siê Zacharia-
siewicza. Kwestiê jubileuszu, a w³a�ciwie perypetie zwi¹zane z obchodami, przedstawi³
Budrewicz w oparciu o dog³êbn¹ analizê sytuacji spo³eczno-politycznej pod zaborami oraz
przez pryzmat politycznego wyd�wiêku powie�ci Na kresach (1867), któr¹ uznano za g³os

3 Nale¿¹ do nich: Jan Zachariasiewicz � zapomniany pisarz z Radymna (1961), Literacka m³o-
do�æ Jana Zachariasiewicza (1966), Powie�ci biograficzne Jana Zachariasiewicza (1969), Powie�ci
historyczne Jana Zachariasiewicza zwierciad³em sporów politycznych miêdzy demokratami i kon-
serwatystami galicyjskimi (1970) oraz has³o Zachariasiewicz Jan w zb.: Literatura polska. Prze-
wodnik encyklopedyczny (1985 i wyd. nast.).
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w walce z germanizacyjnymi zakusami w Wielkopolsce, przez co pisarz jawi³ siê jako �spi-
skowiec i wiêzieñ polityczny, ofiara antypolskich dzia³añ rasy germañskiej... [...], taki wzór
osobowy w Warszawie w po³owie maja 1885 roku [...] by³ z punktu widzenia policji naj-
mniej po¿¹dany� (s. 85). Mimo ¿e badacz jednak trze�wo patrzy na towarzysz¹ce jubile-
uszowi oceny dorobku i zgadza siê tu z pogl¹dami prof. K³aka co do �blichtru� i �kadzi-
d³a� (cyt. na s. 84), to fakt o policyjnym zakazie publicznych obchodów uroczysto�ci jest
bezsporny. Literata uczczono wiêc w jego mieszkaniu � z mniejszym rozg³osem medial-
nym w porównaniu z dyskusj¹ w prasie, jaka toczy³a siê przed zaplanowan¹ w Resursie
Obywatelskiej fet¹. Tekst Budrewicza  jest bogatym �ród³em wiedzy i o Zachariasiewiczu,
i o ¿yciu literackim oraz o czasopi�miennictwie lat osiemdziesi¹tych XIX wieku.

Artyku³ Jana Daty Oblicze literackie �Przegl¹du Poznañskiego� prezentuje wydawane
w Poznaniu w latach 1894�1896 czasopismo w szerokim kontek�cie warto�ci narodowo-
-demokratycznych i liberalnych. Badacz ukazuje sytuacjê polityczn¹ zaboru pruskiego i do-
konuje przegl¹du czasopism wydawanych wtedy w Poznaniu, dziêki czemu szkic ma ogromny
walor poznawczy. T³o polityczno-spo³eczne pozwala zrozumieæ, dlaczego �Przegl¹d Po-
znañski�, jak uj¹³ to obrazowo Data, �burzy³ spokój przysypiaj¹cej prowincji� (s. 208). Ty-
godnik budzi³ czytelników przede wszystkim literack¹ ofert¹, pe³ni³ te¿ rolê animatora ¿ycia
umys³owego. Redakcja stwierdza³a: �od lat wielu pismo nasze pierwsze usi³owa³o na kre-
sach uprawiaæ ziemiê pod zasiew literacki i [...] sta³o siê powa¿nym po�rednikiem miêdzy
ruchem umys³owym Europy a nasz¹ zamkniêt¹ na cztery zamki prowincj¹� (s. 218).

Zdaniem autora artyku³u g³ówn¹ zas³ug¹ �Przegl¹du Poznañskiego� jest kultywowana
na jego ³amach koegzystencja modernizmu z pozytywizmem, ale �modernizmu spo³eczni-
kowskiego, moralistycznego, antyindywidualistycznego, antydekadenckiego� (s. 210), po-
zwalaj¹cego narzêdziami literackimi rzeczywi�cie kruszyæ klerykalno-lojalistyczn¹ skamie-
linê pogl¹dow¹.

Studium Józefa Bachórza Przyt³umiona nuta. Motywy autokrytyczne w pamiêtnikar-
stwie polskim o powstaniu styczniowym zaliczyæ by mo¿na do swoistego cyklu wznios³ych
mitów narodowych trwaj¹cych przez pokolenia. Badacz �ledzi pamiêtniki z gorzkimi ob-
razami �omy³ek, s³abo�ci i b³êdów�, z elementami autokrytycyzmu, które w wyniku ten-
dencji legendotwórczej �zosta³y zepchniête w sferê pó³mroku magazynów bibliotecznych�,
jak to uj¹³ sugestywnie autor (s. 164). Bachórz przywo³uje za spraw¹ pamiêtników m.in.
wizje powstania bliskie Omy³ce Prusa: �Uderzywszy siê w piersi, powiedzmy wiêc sobie:
co siê sta³o... �le siê sta³o i inaczej byæ nie mog³o, co win¹ jest nasz¹... lecz ¿e inaczej staæ
siê mog³o; niestety, na to dowodem piêtna�cie miesiêcy [...] walki [...] w warunkach najnie-
korzystniejszych, w po³o¿eniu najmniej dogodnym� � tak zanotowa³ powstaniec Zbigniew
Ch¹dzyñski (cyt. na s. 161). Niew¹tpliwie warto�ciowe s¹ tak¿e rozpoznania badacza na
temat pamiêtnikarstwa po klêsce powstania � zdaniem Bachórza wspomnieniowym zapi-
skom �nie sprzyja³ szok pogromu� (s. 154).

Kilka artyku³ów w tomie po�wiêcono analizie (i publikacji) listów. S¹ to prace: Barbary
Koc Korespondencja wzajemna profesora Juliana Krzy¿anowskiego z pani¹ Mari¹ Danile-
wiczow¹ 1957�1970, Jerzego Starnawskiego Z korespondencji Stanis³awa Kota ze wspó³-
pracownikami Biblioteki Narodowej oraz Danuty Zam¹ciñskiej Emocje uczonych (z listów
Stanis³awa Pigonia i Czes³awa Zgorzelskiego). Postaci Stanis³awa Pigonia 4 po�wiêcone s¹
ponadto dwa kolejne, tak¿e interesuj¹ce artyku³y � Marty Polañskiej Stanis³aw Pigoñ � re-

4 Cz. Szetela (O Towarzystwie Literackim  im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie � trochê wspo-
mnieñ i refleksji) podkre�la inspiruj¹c¹ rolê Pigonia na innym jeszcze polu dzia³alno�ci Jubilata: �Naj-
wy¿sza pora wymieniæ tutaj prof. Czes³awa K³aka, obecnego prezesa Oddzia³u rzeszowskiego, kiedy�
studenta UJ, który swoj¹ mi³o�æ i szacunek dla Profesora po³¹czy³ z zainteresowaniami naukowca i skon-
centrowa³ siê [...] na [jego] osobie i dokonaniach twórczych [...], u�wiadamiaj¹c s³uchaczom [...]
i czytelnikom [...], ¿e Stanis³aw Pigoñ by³ cz³owiekiem nietuzinkowym, a jego wk³ad naukowy do
dziejów naszej literatury nie straci³ wa¿no�ci mimo up³ywu czasu� (s. 380�381).
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daktor i wydawca krakowskiej �Iskry� (1910�1914) oraz Teresy Ampel Dziedzictwo leksy-
kalne Stanis³awa Pigonia wyniesione z Komborni. Wywód o leksyce Pigonia zaciekawia
spostrze¿eniami autorki o metaforyzacji i informatywno�ci, wirtuozerii i dynamizmie jêzy-
ka profesora oraz o stylu naukowym, który czerpie z jêzykowego obrazu �wiata.

 El¿bieta Koz³owska w artykule �Smutna nade mn¹ gwiazda �wieci³a�... G³ówne
motywy twórczo�ci lirycznej Marii Bartusówny zajê³a siê pe³n¹ antynomii typu natura�
kultura poezj¹ Marii Bartusówny, ³¹cz¹c¹ cechy romantyzmu i pozytywizmu z m³odopol-
skimi (apostroficzny zwrot do �mierci). Tekst Koz³owskiej jest dope³nieniem szkicu Jana
Tomkowskiego o poetce zawartego w ksi¹¿ce Samobójcy i marzyciele. O zabijaniu po-
etów (Kielce 2002).

Warto�ciowa jest praca Joanny Rusin po�wiêcona recepcji Sienkiewiczowskiej Trylo-
gii, opatrzona oryginalnym tytu³em Jak Wo³odyjowski bolszewików pokona³. Nieznana karta
z dziejów recepcji �Trylogii�. Okazuje siê, ¿e bohaterowie Sienkiewicza pokonali bolsze-
wików w 1924 r. w powie�ci Zdzis³awa Gródeckiego Wyprawa Wo³odyjowskiego na kresy
(1928).

Próbê �analizy tekstu literackiego przy pomocy ostatnio wypracowanych metod w lin-
gwistyce� (s. 115) daje artyku³ Miros³awy Ampel-Rudolf Lingwistyczny model analizy
gawêdy Henryka Rzewuskiego �Pan Dzier¿anowski�. Metoda lingwistyczna pozwala,
wed³ug autorki, wyja�niæ znaczenie i rolê tych elementów gawêdy Rzewuskiego, które
wcze�niej uznawano za wady.

O ¿ywotno�ci znanego patriotycznego utworu z 1900 r. przypomnia³ Kazimierz Suro-
wiec w artykule Dekalog ma³ego Polaka. Rzecz o �Katechizmie polskiego dziecka� W³a-
dys³awa Be³zy.

Literaturze XX wieku artyku³y po�wiêcili: Józef Nowakowski, który w pracy W sieci
nowoczesnego miasta (wokó³ powie�ci Stanis³awa Przybyszewskiego) zaj¹³ siê motywem
miasta od Balzakowskiej fascynacji do antyurbanizmu; Gustaw Ostasz, Globu obywatele
czy swojacy? Nad motywami podró¿y w poezji z lat 1918�1939; Stanis³aw Frycie, War-
to�ci ludyczne w prozie dla dzieci i m³odzie¿y Hanny O¿ogowskiej (1904�1995); Zofia
Brzuchowska, Namiêtno�æ prawdy w pisarstwie Tadeusza Borowskiego (o postulacie
Borowskiego �powiedzieæ, jak by³o�); wspó³czesna polszczyzna to obszar badañ Kazi-
mierza O¿oga, prezentowany w artykule Jêzykowy kszta³t tekstów wyborczych. Miêdzy
polszczyzn¹ urzêdow¹, stylem reklamowym a stylem potocznym.

Ksiêgê ofiarowan¹ prof. K³akowi zamyka tekst Czes³awy Szeteli (wymieniony tu
w przypisie 4) O Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie [�]
(prezesem oddzia³u rzeszowskiego jest Czes³aw K³ak).

Atutem zbioru Literatura i jej konteksty jest ró¿norodno�æ tematyczna i twórcza wie-
log³osowo�æ oraz bogaty kontekst analizowanych zagadnieñ. Z zawarto�ci¹ tomu nale¿y-
cie wspó³graj¹ zamieszczone na ok³adce ilustruj¹ce korespondencjê sztuk motywy z obra-
zów Jacka Malczewskiego.

Wioletta Majer-Szreder
(Uniwersytet Gdañski
� University of Gdañsk)

A b s t r a c t

It is a review of a jubilee book issued to commemorate professor Czes³aw K³ak, a distinguished
researcher in Polish literature, on the occasion of his 70th birthday.


