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/11/ SFHuSIftSKI Michał: Juliusz Kaden Bandrowski. WL. Kra
ków 1971 s. 342, tabl. 9, i lu s tr .,  p o r tr ., z ł  60,-

Monografia życia i  twórczości Juliusza Kadena Bandrowakie
go, poczynając od la t pobytu pisarza w B elg ii /1910-1914/. .. W 
odróżnieniu od cząstkowych opracowań krytycznych przedwojen
nych i  tuż-powojennych autor zwraca niewiele uwagi na p o lity 
czny aspekt twórczości Kadena /stosunek do po lityk i traktuje 
jako pewną właściwość literacką jego utworów/, zajmując s ię  
przede wszystkim właściwościami narracji, stylu,kompozycją po
staci jego utworów, a więc tym wszystkim, co określa ich war
tość literacką. Właściwości stylistyczne prozy Kadena wywodzi 
z opozycji wobec tradycji młodopolskiej; parodystyczne i  szy
dercze skłonności tego stylu wiąże z wymogami powieści p o lity 
cznej. Zamierzeniem końcowym autora jes t próba ustalenia miej
sca te j twórczości w przemianach prozy KK-wiecznej, je j  sensu 
społecznego, wybiegającego poza przejściowe układy polityczne.
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/11/ WIKA Kazimierz: Wędrując po tematach. T. 1. Czasy, t .
2. Puścizna, t .  3. Muzy. WL. Kraków 1971 s. 3^-» alb. 4 +
+ 439, nlb. 4+569, nlb. 3, zł 150,-
Zbiór szkiców podzielony tematycznie na trzy  tomy. Tom I ,  

"Czasy", zawiera eseje -  pisane w większości w okresie okupa
c j i ,  tuż po wojnie i  w latach 1957-1959 -  dotyczące róż pych as
pektów doświadczenia ostatniej wojny -  społecznych, duchowych, 
kulturalnych. Autor odnosi je  do dalszej i  b liż s ze j h is to r ii ,  
starając się zrozumieć miejsce wojennego kataklizmu w perspek
tywie dziejów kultury polsk iej. Tu n .in .: "Gospodarka wyłączo
na", "Wrzesień", "Dwie jes ien ie ". -  Tom I I ,  "Puścizna", to por
tre ty  krytyczno- i  h istorycznoliterackie poświęcone w większo
śc i pisarzom niedawno zmarłym, którzy u trw a lili s ię  w najśwież
szej tradyc ji kulturalnej. Wykę dąży tu do odkrycia podstawo* 
wej cechy osobowości twórczej pisarzy. Tematami tych szkiców 
są m.in. Mach, Przyboś, Pruszynski, S ta ff, Tuwim, Gałczyński, 
Dąbrowska, Grzymała-Siedlecki, Tetmajer, Wyspiański oraz "P io 
senka umarłego" Tuwima i  "S iostry" Conrada. -  Tom IH ,  "Musy", 
zawiera prace przeważnie pisane ok. 1970 r . ,  poświęcone film o
wi, rzeźbie i  malarstwu. Tom ten jest wyrazem stanowiska auto
ra ,przeciwstawia jącego się tendencji do wąskiej sp ec ja liza c ji 
humanistów.
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