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netakrytycznym. M. S u g l e r a  ( UD ) w swej wypowiedzi "Ste

reotyp a recenzja teatralna" zajęła się wstecznymi aspektami 

twórczości krytycznej, które - według autorki - sę podstawowym 

kryterium oddzielania kompetencji recenzji i fachowej dokumen

tacji teatralnej. Na zakończenie E. B a  r a ń c z y k  (Teatr 

Pinokio - Łódź,) w wyetępienlu "Wokół krytyki teatru lalek. 

Wstępne rozważania" zreferowała podstawowe dla tego działu kry

tyki ustalenia oraz przedstawiła szereg istotnych postulatów.

W podsumowaniu konferencji D. Michalik ( UD ) podkreślił, iż 

przy dużej rozpiętości omówionych zagadnień, zarówno w refera

tach, jak i w dyskusjach, na plan pierwszy wysunęł się problem 

uzależnienia krytyki teatralnej od struktur i mechanizmów poli

tycznych, krytyki jako elementu polityki kulturalnej. Wysunięto 

również propozycje dotyczące przyszłych badań nad tym działem 

wiedzy o teatrze; sę to: rzetelna analiza fora wypowiedzi kry

tycznej, skierowanie zainteresowań od ujęć indywidualnych do 

porównawczych i systemowych, a także ku tzw. krytyce wysokiej. 

Padł też postulat zajęcia się krytykę teatru muzycznego i ope

rowego.

Referaty zostanę opublikowane nakładem Wydawnictwa Uni

wersytetu śląskiego.

Mgr Ewa Wąchocka

SPRAWOZDANIE Z SESJI NAUKOWEJ
POŚWIĘCONEJ MARII KONOPNICKIEJ I FELIKSOWI NOWOWIEJSKIEMU

24 1 25 listopada 1982 r. odbyła się w olsztyńskim zamku 

sssja poświęcona Marii Konopnlckisj i Feliksowi Nowowiejskiemu
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zorganizowana przez Koło Towarzystwa ia. M. Konopnickiej przy 

WSP w Olsztynie oraz Zakład Filologii Polskiej i Zakład Wycho

wania Muzycznego tejże uczelni. Gości przywitała doc. dr hab.

3. Rudnicka. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewanie« "Roty". 

Pierwszy zabrał głos prezes Za rzędu Głównego Towarzystwa in.

M. Konopnickiej, S. Szwalbe. W krótkie posłaniu poinformował 

słuchaczy o charakterze organizacji, której przewodniczy, a 

także podkreślił, że na rok 1982 przypadły trzy jubileusze 

zwlęzane z poetkę: 140 rocznica urodzin Marii Konopnickiej, 

75-lecie Kongreeu Kobiet, któreau przewodniczyła, oraz ćwierć

wiecze istnienia towarzystwa jej lalenia. O niektórych foraach 

działalności wspomnianej organizacji aówlła wiceprezes agr 

M. Wolinlecka.

Część naukowę rozpoczęł dr T. Z i e n k i e w i c z  (WSP 

Olsztyn) referatem nt.: "Z problematyki recepcji Marii Konop

nickiej na Warali i Mazurach na przełoaie XIX 1 XX w.”. Prele

genta interesowała obecność twórczości poetki na łamach prasy 

Warali, Mazur 1 Powiśla w latach 1890-1939. Okazuje się, że po 

Sienkiewiczu była to autorka najpopularniejsza. Ponad sto jej 

utworów opublikowano w różnych periodykach i dodatkach, a głów

nie w "Gazecie Olsztyńskiej", "Gościu Niedzielny«", "Mazurze", 

"Gazecie Mazurskiej". Niektóre utwory Konopnickiej drukowano 

anonimowo, co w prasie ludowej praktykowano do 1914 r. O wybo

rze tytułów decydował profil pisną i typ odbiorcy. Był to czy

telnik ludowy, któreau udostępniono tekety budzęce i utrzymu- 

jęce świadoaość narodowę. Nie zawsze przedrukowywano utwory 

Konopnickiej w wersji kanonicznej. Ingerencje redakcyjne. Jak 

to dokuaentował referent, były rozmaite: zaieniano tytuły, u

suwano wyrazy niezrozuaiałe dla ludowego odbiorcy, skracano 

teksty, a nawet niekiedy Je "aktualizowano". Dr Zienkiewicz
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podkreślił konieczność rozpatrywania literackiej zawartości 

prasy Mw kontekście całości piana". Na kilku przykładach uka

zał powiązanie wybranych utworów Konopnickiej z tematyką, wypo

wiedziami prasowymi i ich tonen w danej gazecie. Periodyki z 

1920 r. pełniły określoną misję polityczną przed plebiscytem. W 

"Kalendarzu dla Mazurów wyznania ewangelickiego" na rok 1920 

obok sylwetek Krasickiego, Mickiewicza, Sienkiewicza zamiesz

czono odpowiednio dobrane wiersze Kochanowskiego, Karpińskiego, 

Bełzy, Or-Ota, Lenartowicza, Dachowicza, a także Konopnickiej 

("Żałoba", "Dzwony", "Rota"). W numerze 83 "Gazety Olsztyń

skiej" z tegoż roku (numer plebiscytowy) zamieszczono na pierw

szej stronie odezwę do ludu polskiego, a niżej "Rotę".

Duża część utworów Konopnickiej, drukowanych m.in. na ła

mach "Gościa Niedzielnego", miała charakter okolicznościowy.

Dr Zienkiewicz podkreślił zróżnicowanie tematyczne utworów pi

sarki zamieszczanych w prasie. Pierwsze miejsce zajmuje tematy

ka patriotyczna (23 utwory), następnie religijna (19), utwory 

o naturze (19), społeczne (18). Wiersze Konopnickiej, "przyja

ciółki wielkiej biednego ludu", "zasłużonej poetki, rodaczki 

naszej", "apostołki miłości bliźniego", Jak ją określano w 

prasie Warmii, Mazur i Powiśla, pełniły funkcję patriotyczną, 

umacniały polskość ducha i słowa.

Dr 0. B o e h m (WSP Olsztyn) wygłosił referat zatytuło

wany "*Rota* Marii Konopnickiej w opracowaniu Feliksa Nowowiej* 

skiego i innych kompozytorów". Referent podkreślił dużą popu

larność utworów Konopnickiej wśród kompozytorów polskich. Oko

ło pięćdziesięciu z nich komponowało muzykę do tekstów poetki, 

m.in. Zygmunt Noskowski i Feliks Nowowiejski. Kompozytorzy nie

jednokrotnie podkreślali, iż utwory pisarki nie były łatwe do 

"umuzycznienia". Referent uwagę swoją skupił wokół "Roty".



Przypomniał, że muzykę do tej pieśni skomponowało czterech 

twórców: Feliks Nowowiejski (1910), chyba jednocześnie Ignacy 

Kossobutzki, Piotr Maezyóski (1917) oraz Stanisław Niewiadom

ski (1927).

Mf referacie zostały omówione ingerencje kompozytorów w 

tekst Konopnickiej. Źródłem zmian były przede wszystkim wzglę

dy tschnlczno-koapozytorskie. Zmieniano kolejność wyrazów, li

kwidowano zbitki, ale zabiegi te nie powodowały zalań semanty

cznych; u Maszyósklego i Niewiadomskiego następuje zmiana wy

razów podyktowana względami cenzuralnymi 1 emocjonalnymi; Nos

kowski odnosił się z respektem do tekstu Konopnickiej. Refe

rent scharakteryzował poszczególne kompozycje, najwięcej uwagi 

poświęcajęc Nowowiejskiemu, który skomponował "Rotę" w dzie

więciu werejsch. Trwajęcę do dziś popularność melodii Nowo

wiejskiego tłumaczy autor referatu nie tylko względami muzycz

nymi, ale 1 historycznymi. “Rota" - napisana przez poetkę Jako 

wyraz protestu przeciwko pruskiej ustawie wywłaszczeniowej z 

1908 r. - została przez kompozytora przeznaczona dla chóru 

krakowskich "Sokołów" 1 po raz pierwszy wykonana w czasie od

słonięcia pomnika Władysława 3eglełły w Krakowie (1910). Gene

zę tej sprawy opisał Zetowski w artykule "ćwierćwiecze »Roty« 

Feliksa Nowowiejskiego” (1935). Również spory 1 protesty prze

ciwko uznaniu "Roty" za hymn narodowy (1919) przyczyniły się 

do popularności muzycznej wersji utworu.

Część naukowę zamknęła mgr H. S k u r p s k a  (WSP Olsz

tyn) komunikatem "ślady Konopnickiej w »Tygodniku Ilustrowa

nym«". Referentkę interesowały ilustracje dotyczęce Konopnic

kiej 1 jaj utworów reprodukowane we wspomnianym tygodniku. 

Uwagę swoję skoncentrowała na trzech numerach tego pisma po

święconych poetce: 1902 nr 14, 1910 nr 42 1 43 (zestawiono tu
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portrety pisarki z lat 1884-1902 pędzla Witkiewicza, Stachie- 

wicza, ^Janowskiego. Dulębianki).

Obrady pierwszego dnia zakończyły się końcertea przygoto

wany» przez Zakład Wychowania Muzycznego. T. Walczak i 0. Mi

chalski wykonali sonaty na flet i fortepian Dana Sebastiana 

Bacha 1 Francesca Veraciniego.

25 listopada uczestnicy sesji zwiedzili Muzeua is. Nowo

wiejskiego w Barczewie, po którya oprowadził zwiedzajęcych 

współtwórca placówki, dr 3. Bosha, autor zarysu biograficznego 

kompozytora. Można tylko życzyć Wydziałowi Huaanlstyczneau, 

aby uroczystości tego typu powtarzały się częściej.

Or Krystyna Staslewicz

"ROMANTYZM I STYLE ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH"

W dniach 6 1 7  grudnia 1982 r. odbyła się w warszawskim 

Doau Nauczyciela konferencja pn. "Romantyzm 1 style zachowań 

społecznych", zorganizowana przez Pracownię Literatury Roman

tyzmu IBL PAN.

Obrady toczyły się nie tylko wokół probleaów historycz

noliterackich, ale wkraczały także w obręb socjologii, semio

tyki, historii, polityki 1 psychologii społecznej. W centrum 

zainteresowania znalazły się konwencje, mody i mity organizu- 

jęce życie spiskowców, więźniów 1 emigrantów, a także szcze

gólnie ważne momenty egzystencji - umieranie i marzenie. Kon

ferencja miała podobnę formułę Jak sympozjum "Mistyczny okres 

w twórczości 3. Słowackiego" grudzień 1979 *. Uczestnicy za

poznali się wcześniej z repertuarem kwestii zgłaezajęc podję-


