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/11 / 1IAPAWA V .l. : Zmienliwae i sprawdenae. Wopyt typalahicznaha 
dasledawannja biełaruskaj i polskaj "wjaskowaj prozy" /Doświadczenia 
badania typologicznego białoruskiej i polskiej "prozy w ie jsk ie j"/.
Red. A .l. M al’ d z is. Mińsk 1975, "Nawuka i technika” , s s .  192.

Książka przedstaw ia rezulaty badań nad typologiczną zbieżnością kon
cepcji człowieka w białoruskiej i polskiej "prozie w iejskiej" XX wieku 
oraz nad kwestią wspólnoty obu literatur. Metodę zestawienia zastosow a
no wobec dwóch par p isarzy . P ierw szą z nich stanowią M. Dąbrowska 
("W esele na w si") i J. Bryl ("U Zabacci dnieje", 1950, i "Na Bystran- 
cy ", 1954), których twórczość zapoczątkowała jedną z najżywotniejszych 
tradycji w "prozie w ie jsk ie j". Na podstawie konfrontacji powieści J. Ka
walca ze znacznie wcześniejszymi powieściami K. Czomego ("Z iam la", 
1928, i "Lawon B uszm ar", 1929) autor dochodzi do wniosku, iż przy 
całej odmienności obu p isarzy  wspólne im jest nie tylko przekonanie o 
społecznym uwarunkowaniu człowieka, ale też o właściwej mu zdolności 
do przeobrażania świata.
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/11/ LIPATOW A. W. : Formirowanije polskogo romana i jewropiejska- 
ja  litieratura /Kształtowanie polskiej powieści i literatura europej
sk a /. Sriedniewiekowje, W ozrożdienije, Barokko, Moskwa 1977, 
Nauka, s s .  300.

Praca przedstaw ia krystalizowanie się gatunkowych odmian polskiej 
powieści i towarzyszących temu procesowi - od średniowiecza do baroku 
- poglądów teoretycznych. Szczególny nacisk kładzie autor na sprawę 
kształtowania się wątków i stylu, na historyczną sw oistość artystycznego 
odzwierciedlania problematyki społecznej, zagadnienia specyficznych cech 
kultury narodowej - zw łaszcza literack iej, na kwestie wzajemnego oddzia
ływania i przenikania gatunków literackich. Wymienione zjaw iska rozpatru
je w aspekcie rozwojowym i w powiązaniu z historią najwybitniejszych 
literatur zachodnioeuropejskich i literatury ro sy jsk ie j. Odrębne rozdziały 
poświęca problemom teorii i metodyki badań nad literaturami dawnymi 
oraz zagadnieniom typologii i literaturoznawstwa porównawczego.
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