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>0X1 Ireneusz: Poezja romantycznych prze łomów.Szki- 
. 77rocław-.¥arszewa-Eraków-Gaańsic 1972. IBL PAK. Z

/1/ OPACKI Ireneusz: 
ce. _ss
Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskie j.T.XXVIII, 
s. 19Ó, zł 35»-

Ka książkę składają się cztery szkice, poprzedzone wstę
pem, który prezentuje metodę autora na przykładzie analizy or
gan izacji obrazów poetyckich w wierszu Słowackiego "Paryż". W 
szkicu "Człowiek w sonetach przełomu" autor dowodzi przemiany 
światopoglądowej dokonanej na przestrzeni cyklu "Sonetów krym
skich", będących świadectwem przełomu romantycznego i  wczesnej fa 
zy romantyzmu. "Pomnik i  wiersz" analizuje przemiany struktu
ry wierszy sztambuchowych zachodzące pod presją kultury este- 
tyczno-obyczajowej i  założeń światopoglądowych romantyzmu. 
"Słowackiego »równania z jedną niewiadomą<&" motywuje wybór 
"paralelicznego wzorca" w młodzieńczej poezji Słowackiego za
mierzeniem poznawczym poety służącym zdobyciu wiedzy o przysz
łośc i i  oryginalnej, acz jeszcze nie romantycznej, kodyfika
c j i  świata. Szkic " »Ewangelia <£ i  »  nieszczęście < " , po
święcony w zasadzie poezji mistyczno-mesjanicznego przełomu, 
zarysowuje ewolucję problematyki światopoglądowo-moralnej od 
Oświecenia po schyłek romantyzmu.
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/1/ PSZCZGŁOWSKA Lucylla. Bym. Oss. Wrocław-Warszawa-Kra-
ków-Gdańsk 1972. IBL PAN. Poetyka. Zarys encyklopedyczny,
s. 252, b ib lio g r ., z ł 45,-

Esiążka omawia następujące problemy: I .  Prozodia, fonety
ka i  gramatyka rymu /1. K lasyfikacje, 2. Struktura akcentowa i 
dokładność rymu a gramatyka klauzuli, 3* rfpływ rymu na budowę 
fonetyczną klauzuli, 4. Rym a struktura ostatniej sylaby wer
su/; I I .  Rym a słowo /1. Rozpiętość wyrazu w opozycji rymo
wej, 2. Morfologia klauzuli rymowej, 3» Rym a słownik poetyc
k i, 4. Rym i  znaczenie/; I I I .  Rola rymu w organizacji skład
niowej i  w kompozycji tekstu; IV. Dzieje rymu w wierszu pol
skim /1. Rym w poezji średniowiecza i  pierwszej połowy XVI 
wieku, 2. Kochanowski i  jego zastępcy, 3* Rym w poezji pol
skiego baroku, ą . Rym w świadomości i  praktyce poetyckiej 0- 
świecanis i  klasycyzmu, 5« Od Mickiewicza po Młodą Polskę,
6. Rym w poezji dwudziestolecia międzywojennego i  w wierszu 
najnowszym/'.
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