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na życie wspólnym dla zachodniego świata: 
stopniowo zaczyna on pojawiać się i roz- 
rastać również w bogatych 
Wschodniej Azji i Amervki Łacińskiej. Wy- 
stępująca w nim preferencja dla braku selekcji 
łączy się z „embarass du choix" wypływają- 

społeczeństwach 

cym z luksusowych warunków życia I w za- 
sadzie nicograniczonych technologicznych mo- 

[...] Czy można powiedzieć, że 
postmodernizm ma swoje geograticzne i so- 
cjołogiczne granice : I że jest nie do pogodzenia 
z religijnym i ideologicznym fundamentaliz- 
mem? Oczywiście. że tak [...] Postmoder- 
nizm mógłby mieć jedynie szansę w tych kra- 
łach Europv Wschodniej. gdzie ideologiczna 

żliwości 

surowość jest mniejsza tak. jak dzieje się to 
na Węgrzech albv tam, gdzie warunki materialne 
są relatywnie lepsze np. w NRD s. 234— 
—235. 

Połski w tym kontekście nawet się nie 
wspomina. traktując ją u priori jako kraj za- 
cofany technologicznie. ubogi i dagmatvczny. 

Te supozycje są ewidentnie fałszywe. po 
pierwsze dlatego. że mimo niewątpliwej pau- 
pervzacji Polski it innvch krajów FEuropv 
Wschodniej i rozmaitvch łuk technologicznych 
występujących w ich rozwoju. kraje te i ich 
kultura nieprzerwanie partycypują w prze- 
mianach światowych. z większym lub mnicj- 
szem sukcesem przyswajając sobie wszystkie 
prądy zachodnie. Wovstarczy tvlko rzut oka 
na wymienianv na wstępie .korpus” pisarzy 
postmodernistycznych. abv natychmiast zna- 
leźć jego odpowiedniki w literaturze polskiej 
i innvch krajów socjalistycznych. gdyż jeśli 
mówi stę: Beckett. Ionesco. Albce. nie można 
nie powiedzieć Różewicz. Mrożek. 

Jeśli wspominamy Bor- 
gcsa wraz z jego koncepcją historii jako labi- 
rvntu i historii lteraturv jako wielkiej biblio- 
teki. w 

Havel. 
Orkćni czy Karvat. 

której wszystkie tekstv już zostały 
napisane. nie sposób tu zapominać u Parnic- 

Polsce. Danilo Kisu 
i Borislavie Pekiciu w Jugosławii itp. Gdv 
kim 1 Kuśniewiczu w 

mowa zaś jest o płuralizmie poznawczym i pers- 
nektywizmie. o karnawalizacji kultury współ- 
czesnej. to czyż można wwobrazić sobie te 
ziawiska bez podkreślenia roli Bachtina w ich 
wyartyskułowaniu w kulturze postmodernizmu > 
I ich realizacji w twórczości Radiczkowa w Buł- 
garii. Redlińskiego w Polsce. Hrabala w Cze- 
chach;+ Przykłady możnu by mnożyć. 
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Co się zaś tyczy tezy Fokkemy na temat 
panującego jakoby w naszem kraju ideolo- 
gicznego fundamentalizmu. wywołać może 

ona u czytelnika polskiego tyłko pusty śmiech. 
Dowodzi bowiem absolutnego braku orien- 
tacjj w przemianach jakie się dokonują od 
kilku lat we wszystkich krajach socjałistycz- 
nych. w Polsce zaś trwają co najmniej od lat 
kilkunastu. 

Książkę Zgłębianie postmodernizmu, bar- 
dzo cenną dla poznania postmodernizmu za- 
chodniego, w odniesieniu do nas, należy trak- 

jako wyzwanie przed polską 
nauką o literaturze do podjęcia badań nad 
postmodernizmem. które uniemożliwią trakto- 
wanie nas przez „wielki” Zachód jako pariasów. 
którzy w tak wysublimowanej i trudnej ma- 
terii. jaką jest postmodernizm. nie mają nie 

tować stojące 

do powiedzenia. 

Halina Janaszek-Ivamckova. Warszawa 

DRAMAT POLSKI XIX IT XX WIEKU. 
INTERPRETACJE I ANALIZY. Red. Lech 
Ludorowski. Lublin 1987. Uniwersvtet Marii 
Curie-Skłodowskiej. ss. 396. 

Jak wynika z dostępnych nam informacji. 
najczęściej granymi na Świecie polskimi dra- 
matami są sztuki Stanisława Ignacego W'itkie- 
wicza. Witolda Sławomira 
Mrożka. Że nie są to jedyne, godne poznania 
nazwiska twórców naszego dramatu przeko- 

prezentowana książka. 

Gombrowicza i 

nuje która w prze- 
ważającej liczbie rozpraw zapoznaje z galerią 
najwybitniejszych twórców na połu polskiego 

dwóch stuleci. 
Jeśli w dorobku autorów dziewiętnastowiecz- 

dominowały 

dramatopisarstwa ostatnich 

nych głównie spraw polskie. 
u tvle czytelnik recenzowanej pracy może 
przekonać się, że dramatopisarstwo dwudziesto- 
wieczne coraz częściej wykracza poza polskie 
kompleksy zagadnień, sięgając po tematv uni- 
węrsalne. ważne dla rozumienia problemów 

Warto 
praca może bvć interesuiącą 

lekturą nie tylko ze wzgłędu na swe wałory 

naszej epoki. jeszcze nadmienić. że 

recenzowana 

informacyjne-treściowe. lecz także pomysły 
interpretacyjno-analityczne. W prezentacji o- 
pracowań posłużymy się stosowaną w książce 
metodą chronologii powstania tekstów. 
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Rozważania 
matvcznemu 
wińskiej O strukturze „Dziadach 
częśc ZIE (1832, Wybrany do analizy utwór 
Adama Mickiewicza 1798-—1855, należy zali- 

dramatowi ro- 
Irenv Sła- 

poświęcone 

otwiera rozprawa 
słoenel «w 

 

czyć do najwvbitniejszych w literaturze pol- 
skiej nie tylko ze wzyłędu na wielką poczję 
w nim zawartą i nowy tvp dramatu. ale głównie 
dzięki oryginalnemu ujęciu problematyki wy- 
zwolenia narodu. Walorem pracy o Dziadach 
części III jest ukazanie językowej płaszczyzny 
utworu od strony bogactwa 1 wielości stylów. 

Równicz u kręgu zainteresowań ling- 
wistycznych swtuuje się studium Terest 
Skubałanki Futerpretacja srylistyczna Balladyny 
"1830. 

Juliusza 
"Pen baśniowo-paraboliczny utwór 

11773—1814), intere- 
suje autorkę od strony realizowania się gatun- 

Słowackiego 

kowości utworu w postaci jego językowych 
wykładników. 

Kolejny utwór czelowego połskiego poety 
epoki romantyzmu Tuliusza Słowackiego Złota 

*1R42) 
w pracy: Fragment dramatyczny nie «wymagd- 
czascka omawia Wojciech Natanson 

jaćv uzupełnień. Nutor studium przekonująco 
dowodzi, że Złota czaszka, poświęcona wyv- 

Polsce z połowy XVIT wieku 
mimo swego szczątkowego charakteru. sprawia 
wrażenie 

darzeniom w 

pełni i bogactwa problematyki. 
odnoszącej się nie tylko do czasów historvcz- 
nych. ale także współczesnych poecie. 

Wymieniona już poprzednio Irena Sła- 
wińska jest autorką także następnego studium 
zatytułowanego Sakralizacja przestrzeni w 

1851. Wowbierając jako 
Krakusie 

1821—1883.. na- 
średniowiecznego 

autorka. inspirowana 
pracami M. Eliadego. wyodrębnia w utworze 

 

"Kraksie> Norietda 

przedmiot rozważań przestrzeń w 
Cypriana Kamila Norwida 
wiązującym do misterium 
1 tragedii antycznej. 

sposoby sakrałizacji Świata obszaru świętego . 
co pozwala jej interpretować sztukę w kate- 
goriach cgzystencjalnych. 

Również zagadnienia kształtowania prze- 
strzeni. ale nie tylko w odniesieniu do prze- 
strzeni ttawalnej — jak to robił I. Sławińska — 
lecz także lanvch plaszczyzn Świata przedsta- 
wioncgo sq przedmiotem rozprawy Eur Ko- 
sowskiej. W 

w „Krakusie” Cypriana Kamila Norieila auter- 
szkku Sumbolika archatczia 

ka, korzystając Z tcorii symboliki archaicznej 

M. lradepo rejesuuje artrwtyczne środki. 

służące Norwidowi do monumentalizacji i sa- 
kralizacji przestrzeni m. in. zamku królew- 
skiego w Krakowiec— Wawełowi 

Najwybitniejszemu na gruncie literatury 
polskiej 

l'redrze 
towne 

komediopisarzowt — Aleksandrowi 
4793-1876, poświęca swoje grun- 

studium 0 1SZI 
uwagę 

panu Gcdhabie 
Mieczysław Tnglot. W pracy tej na 
zasługuje dowodzenie autora. że w wvmie- 
nienej sztuce udało się Fredrze w realistycznej 
metodzie pisarskiej stworzyć na gruncic poł- 

artystyczną dorobkiewicza. skim kreację 

Mało znany utwór tego samego twórcv. 
librettem 

I.udorowski 
Hredrv 1901 
wiedzy teoretycznej 0 

będący opery przypomina bec 
w szkicu „Rymend” „tcksandra 

Wsvtuach istnienia niedostatku 
libretta 

rowego studium Łudorowskiego przynost in- 
poctyce OpDC- 

teresujace pomysły interpretacyjne w zakresie 
librettach jak też 

gółowe rozważania odnoszące się do konstrukci 
Rumonda. 

wiedzy ogólnej © SZCZEC 

Próba nowego odczytania mało znane! 
komedviki Fredrv jest także następny szkice 
Lecha Tudorowskiego „Koncerr” „Heksandra 
Fredry IR61 r.. 

z teoretycznego punktu widzenia. jest równo- 
"napisanv po Interesujące. 

ległe Śledzenie przez badacza dwu intezral- 
nie ze sobą połączonych porządków: drama- 

tycznego Ii muzycznego. 

Jeśli zdecydowana większość autorów prac 
polskim NIN 

INA wieku zajmuje się tylko jednym utworem. 
o twle Marii Iersz 
I proca dramatach Faluńskiego 

prezentowanych w Drumacie 

szkice Grzędzielskiej 
Felicjana 

1825—1010 nosi charakter zamierzonej stvn- 
tezy. Jak zapowiada twiuł opracowania. ba- 
daczka podejmuje charakterystyczny dla tvpu 
pisarstwa Paleńskiego problem teoretyczny: 
współistnienia w jego utworach wiersza I prozy. 
które wyodrębniają się jako dwa typy lite- 
rackiej komunikacji. 

W obszar dramatu 
wprowadza studium Mar Wojtak Sranrsfaz 
Wiesprański: Wóescłe. Uuagr o 

"1901 . 
|369— 1907 . 

polski w 

modernistycznega 

komipozych 
stylistycznej tekstu Wesche Wvyspianń- 
skiego najczęsciej bodaj gram 
utwór ostatnich latach | Swiadcza 

u tym adaptacje telewizyjne © werga bilmowa 
MWajdY 

jako jeden z naszych arcedramatów -—- 
Kompleks 

tego utworu „Mndrzeja obrosłe -— 
busata 

odniesień, literaturą. drążących 
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świadomość narodową Polaków zostaje w przy- 

wołanej pracy jako temat ogólnie znany — 
pominięty na rzecz poszukiwań odkrywczości 
językowej tego utworu. którego cechą konsty- 
tutywną jest wielostylowość. Miarą artystycz- 
nych osiągnięć twórcy Iese/a jest. w interpre- 
tacji autorki. splatanie w jedność form i struk- 
tur na ogół dalekich od jednorodności. 

Innv utwór Wyspiańskiego absorbuje 
uwagę Jana Nowakowskiego w szkicu Szanisłaze 
Wyspiański: „Powrót Odyssa” I907- Kon- 
trontując utwór ten Z eposem Ilomera ba- 
dacz rejestruje zmiany w opracowaniu mitu 
przez Wyspiańskiego. Zmierzaja one do po- 
kazania. że Odyssa do Itaki. 
porzuconego szczęścia. obciążony jest bólem 

powrót kreju 

i niemożnością rozpoczęcia Życia na nowo. 

Dia Romana Taborskiego interesującym 
badawczej jest o „Snieg polem penetracji 

Stanistatwa Przybyszewskiego 1S68—1927 . Roż- 
 ważania autora studium zmierzają do udowod- 

nienia tezy, że Śnieg 1903, jest utworem 
symbolicznym 1 nastrojowym, co m. in. 
cgzemplnikuje motyw tytułowy: padający stale 

snieg. 
Jeszcze inny pryzmat oceny dramatu 

modernistycznego proponuje Maria Barbara 
Stykowa w opracowaniu „Róża Stefana 
Żeromskiego jako drumut chspresjonistyczny 
„1909,. Wykazane 
dramatu 2 ckspresjonizmem pozwalają myśleć 

przez autorkę związki 

o Róży nie tylko jako » utworze publicystycz- 
nym. odnotowującym wypadki 1905 
lecz także w tormie w pełni nowoczesnym. 

roku, 

nie mieszczącym się w ówczesnych katego- 
riach myslenia o dramacie i tcatrze. 

W rejony dramatu polityczno-historycz- 
nego prowadzi Krzysztot Stępnik w 
„Wszelki Frvdervk' adolja 
1910. Oceniając utwór 
(1876—1944, 
środki literackie 
groteski. Dramat poświęcony pruskiemu władcy 
Fryderykowi II odsłania w interpretacji au- 

satyry, demaskującej zarówno 

szkicu 
Nocraczyńskiego 

Nowaczyńskiego 
opracowania 

służące w 
autor analizuje 

tekście technice 

tora ostrze 
postacie Niemców jak i Połaków, uwikłanych 
w stereotypowe role. 

W prowadzeniem w probłematykę dra- 
matu dwudziestolecia międzywojennego jest 
szkic Jana Błońskiego Stanisłaco Ignacy Wrr- 
kiezwicz. JW małym dworku” 1921. Jednym 
z celów analizy jest wykazanie wlasnej in- 

wencji Witkacego "18851939, który na- 
wiązując do tekstu Tadeusza Rittnera W” małym 
domku 
przetworzył. 

schemat tego dramatu groteskowo 

Dalszą penetracją w problematykę twór- 
czości Witkacego jest szkic Mariana Rawiń- 
skiego „ipokalipsa I groteska. Nad „Szewcami” 
Ntanisłacta Ignacego W rkiczwicza (1934 . Znane 
tak:  c z innych utworów paradygmaty twór- 
czości Witkacego: apokalipsa I groteska znaj- 
dują w pracy Rawińskicgo Interesujące oświe- 
tlenie. 

Inną sulistyką odznaczający się Alost 
Jerzego | Szaniawskiego 1556—19705 na- 
świeta Jerzy Speina w szkicu „Most Jerzego 
Szanicceskiego czył dramat „spętanej energiu" 
1933). 
rego usnową jest kwestia osądu jednostkowego 

Problematyka etyczna utworu, któ- 

czynu, wobec którego slują się względne po- 
jęcia dobra i zła, winy 1 odpowiedzialności, 
znajduje w opracowaniu Speiny. oryginalne 
objaśnienie w. prześledzeniu 

składników 
motywacyjnego 

sprzężenia przedstawieniowych 
utworu. 

Pojedyvnczą próbą przybliżenia dramma- 
lurgii okresu drugiej wojny sświatowej jest 
wypowiedź Jerzego Adamskiego „Ilomer l 
Orchidca' Tadeusza (rajcego, Dlaczego ten 
utecór jest Dramat Hłonier 
i Orchudea (wystawiony w 1946 r... 
uczynił Gajcy (U922—1944, metafory włas- 

pokolenia i 

takt, jaki jest> 
którv 

nego życia. losu swego poóctry 

opłacającego cierpieniem 
i wizjonera, analizowany jest 
skiego w 

sytuację wybrańca 
przez Adam- 

wymiarach tożsamości programu 
poetyckiego I programu własnego życia. 

W czasy nam współczesne. dramaturgii 
polskiej po 1945 roku wprowadza szkic Ro- 
mana Szydłowskiego Leon Kruczkowski — 
„Śmierć gubernatora” 196] . Kruczkowski 

(1900—4962 . podejmujący w twm 
problem władzy i jej stosunków z podległą 

utworze 

ludnością interesuje autora jako twórca wraż- 
liwy na problemy ctyczno-społeczne. 

Prowokacyjny 1 charakter 
Witolda (1904— 

—1969, wprowadza w zgoła innv krąg pro- 
blemów, które podejmuje 

groteskowy 
twórczości Gombrowicza 

Stanisław Gębala 
Occ- 

"1953; w kontekście założeń ro- 
w studium (rombrowcicza, 
niając Słub 

„trcydrama! 

mantycznego dramatu autor studium śŚledzi 
środki pisarskie służące drwinie Gombrowicza 
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z megalomanii romantycznej, kultu wieszczegu 
słowa i demiurgicznego gestu. zadomawianych 
w polskiej tradycji kułturowej. 

W kierunku ludvcznej wizji sztuki. ale 
4 całym bagażem jej moralnych wyposażeń. 
zmierza w swoim szkicu liwa Miodońska- 
-Brookes w pracy Zabaty „Zabawy Sła- 
twomira „Mrożka. W Zabadwie (1962 . będącej 
paratrazą Wesela Stanisława Wyspiańskiego. 
interesuje autorkę moralitetowy kształt utworu 
Mrożka jur. w 1930 r.j, w 

parodii, obyczajowej, 
szarady literackiej realizowane są cechy komedii 
wysokiej, wkraczającej w problematykę trans- 
cedentnych prawd ludzkiego Świata. 

którym obok 
stery żartu. komedii 

Podobną formułę dramatu prezentuje El- 
Żbieia Rzewuska w studium 7eatr magiczny 
Mirona Białoszewskiego. Inicrpretacja W'yprate 
krzyżowych (1973,., W utworze tym. Bialo- 
szewski (1922-—1983, w formie żartu, pełnej 
umowności. zabawy w teatr — opowiada 
się za tworzeniem na własny użytek wielkich 
i tałszywych światów i wartości. Osiągnięciem 
autorki studium jest rekonstrukcja chwytów 
literackich służących 
dramaturgicznej. 

 

tak zaplanowanej grze 

Problematyku rewindykacji polskiej tra- 
dycji romantycznej dominuje w pracy Marii 
Wożźniakiewicz-Dziadosz „Koczotwisko” To- 

(1974). Surowa prawda 

Łubieńskiego tur. w 
masza Łubieńskiego 

1938 r.i o rozmijaniu 
się w przypadku polskiego wieszcza — Adama 
Mickiewicza porządku biografii t porządku 
twórczości znajduje rozwinięcie myślowe i cg- 
zemplifikację materiałową w wywodach autorki 
studium. 

Ostatnią w Dramacie polskim XIX 1 
NV wieku wypowiedzią jest Elżbiety Mvszyc- 
kiej-Grygorowicz Próba interpretacji „„Kos- 
mogonii” Jarosłacca Preaszkiewcicza (19800. Sztu- 
ka Iwaszkiewicza (1894—1980: znajduje w pre- 
zentowanym studium udokumentowaną in- 
terpretację, która zmierza w kierunku wska- 
zania postawionych przeż autora ważnych 
egzystencjalnych pytań: wyboru między sztuką 

próby u Życiem, ocalenia młodości i 
mijania. 

prze- 

Czytelnik po zapoznaniu się z całością 
opracowań składających się na Dramat polski 
NIN I NA wieku z satystakcją może zauważyć. 
że zakreślenie horvzontu stanowiącego Ua 
dła odczytania dramatów, które ma miejsce 
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w większości opracowań. sprawia. Że pole- 
dyncze utwory czy całe ich serie. odnoszące się 
do określonej epoki. ujawniają nie zauważona 

wcześnicj gumę znaczeń. a proponowany nowy 
wariant lektury wydaje się bliższy naszej 
współczesności: jej normom etycznym I pro- 
blemom egzystencjalnym. W ten sposób pre- 
zentowana praca w wielu ujęciach przełamuje 
stereotypy lekturowe związane z 
przypisanym dziełom ciaągom konkretyzacyj- 

pewnym 

nym, skierowując uwagę na nowe płaszczyzny 
odczytania utworów. 

Jadieiga Ruszała, Słupsk 

Hazard Adams, CANONS: LITERARY 
CRITERIA. POWER CRITERIA. „Critical 
Inquiry". 1938, Summer XIV. nr 4. 

liazard Adams, protesor literutury an- 
gielskiej t porownawczej Uniwersytetu w War- 
szyngtonie, podejmuje w swej pracy temat do- 
boru kryteriów selekcji dzieł literackich przy 
tworzeniu kanonów. 

W części wstępnej, poprzedzającej prze- 
dłożune tczy, autor analizuje 
badań kterackich 

obecny stan 
sugerując, 14 współcześni 

krytycy wykazują wvraźną tendencję do od- 
rzucania kryteriów literackich 
tycznych; na rzecz tzw. „kryteriów władzy” 
(zdominowanych czynniki 

czysto "ESIE- 

przez społeczno- 
-politiyczne i ekonomiczne . Zaobserwowana 
przez siebie prawidłowość autor ilustruje 
pogłądami Arnolda Krupata. Richarda Oh- 
manna i Barbarv Herrstein Smith, którzy we 
wrześniu 1983 roku wypowiedzieli się w tel 
kwestii na łamach „Critical Inquiry". Zdaniem 
A. Krupata kanony literackie taworyzują 
utwory, które popierają t umacniają istniejący 
porządek społeczny. R. Ohmann dostrzega 
w walce klasowej źródło wartości estetycznych, 
a B. Smith dowodzi natomiast, iż podstawą 

literackiego jest efektywność, 
z jaką spełnia enn przypisane mu funkcje. 
oceny dzieła 

W zależności od tego, kim jest osoba oceniająca 
utwór artysta, wydawca czy czytelnik . kry- 
teria oceny jak I sama ocena będą odmienne. 
A zatem posługiwanie się kryteriami estetvcz- 
nymi jako prostym zaprzeczeniem kryteriów 
utylitarnych jest bezcelowe, gdyz w każdym 
przypadku dokonujący oceny kierować się 


