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(V) JODEŁKA-BURZ2CKI Tomasz: Śladami Reymonta we Włoszech.
"Przegląd Humanistyozny" 1974 nr 3 s. 105-120.

Opatrzony komentarzem zbiór nie znanych dotyohczas listów 
Reymonta i jego żony, pisanych do panny Julii Niemiera,która od 
roku 1905 mieszkała stale, z niewielkimi przerwami, we Wło
szech. Fotokopie korespondenoji uzyskał autor od adresatki w 
październiku 1972. Listy do Julii Niemiera nie zawierają, oo 
prawda, wielu realiów włoskich, są w nich jednak informacje o 
sprawach zupełnie nieoozekiwanyoh»nawet dla bardzo wnikliwych 
"reymontologów". Np. na wiosnę 1914 roku planował Reymont czte
ry odczyty o "Chłopach" w Petersburgu, Moskwie, Kijowie i Wil
nie. Objazd ów miał być wzbogaoony śpiewaniem ludowych piose
nek w wykonaniu adresatki listów. Impreza nie doszła do skutku 
z powodu ohoroby żony pisarza. Listy oświetlają bardzo dokład
nie atmosferę Kołaczkowa, dzięki któremu pisarz stał się kon
tynuatorem tradycji ziemiańskiej, przede wszystkim jako mi
łośnik ziemi ojczystej.
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(Vj KABATA Michał: Czasopisma warszawskie II połowy XIX 
wieku jako propagator literatur oboych. "Przegląd Humanis
tyczny" 1974 nr 3, s. 121-128.

Po wstępnym omówieniu rozwoju i znaozenia czasopiśmiennic
twa w wieku XIX autor charakteryzuje poszczególne typy ozaso
pism wychodzących w Polsce w tym ozasie. Charakterystycz
ne jest dla czasopiśmiennictwa tej epoki zainteresowanie lite
raturami: francuską, angielską, niemieoką, a także sporadyoz- 
nie skandynawską i czeską. Formy prezentaoji literatur obejmu
ją wszystkie rodzaje i gatunki literackie, przy ozym najrza
dziej pojawiają się w czasopismach przekłady dramatów. Rzetel
nym sposobem informowania o rozwoju literatur obcych były ar
tykuły i obszerne prace krytyczne. Zainteresowania ozasopism 
literaturami obcymi układają się nierównomiernie nie tylko 
wskutek dynamiki wewnętrznych i zewnętrznych procesów w tyoh 
literaturach, lecz także ze względu na warunki polskie, do któ
rych zaliczyć należy: 1) typ i program czasopisma; 2) stosunek 
do określonych literatur.
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