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8URSZTYŃSKA Halina: Z korespondencji Agatona Gillera do 
J.I. Kraszewskiego. "Ruch Literacki" 1987 z. 3 s. 207-224.

Artykuł przypomina epizod z życia Kraszewskiego z 1864 r., 
kiedy to pisarz stał się współredaktorem - wraz z Agatonem Gil- 
lerem - wydawanego w Lipsku pisma "Ojczyzna". Przytoczone w 
tekście (nie ogłoszone dotęd) listy Gillera do Kraszewskiego 
pozwala ję na zrekonstruowanie politycznej świadomości pisarza 
bezpośrednio po powstaniu styczniowym. Giller był w tym czasie 
naczelnym redaktorem "Ojczyzny"; Kraszewski - zmuszony do o- 
puszczenia Warszawy w lutym 1863 r. - był jednym z najbliższych 
jego współpracowników. Autorka przytacza 10 listów dotyczących 
redakcji pisma.

BP/110/25 A. B.

CHRUSZCZYfiSKI Andrzej: U schyłku międzywojnia. Autentyzm 
literatury polskiej lat 1933-1939. Warszawa 1987, PIW, ss. 
349, zł 400,-

Praca poświęcona tendencjom rozwojowym literatury polskiej 
z lat 1933-1939. Autor uzasadnia znaczenie cezury 1932 (dokonu- 
jęce się w omawianym okresie przesilenie liryki, dynamiczny 
rozwój form epickich) oraz omawia zagadnienia dotyczęce krea- 
cjonizmu, nurtu populistycznego, powieści politycznej i o tema
tyce prowincjonalnej.

BP/110/26 M.T.





CIESIELSKI Zenon: Od Fredry do Różewicza. Dramat i teatr 
polski w Szwecji w latach 1835-1976. Gdańsk 1986, Wyd.M.f' 
skie, ss. 400, zł 500,-

\V 1835 r. w Szwecji po raz pierwszy wystawiono sztukę "Da
my i huzary" Fredry; w 1976 w Sztokholmie odbyła się premiera 
"Siałego małżeństwa" Różewicza. Autor omawia problemy recepcji 
polskiego dramatu i teatru w Szwecji w latach 1835-1976. Przed
stawia zagadnienia związane z inscenizacjami polskich utworów w 
teatrach dramatycznych, muzycznych i amatorskich Ctakże w radiu 
i telewizji) oraz z występami naszych zespołów na szwedzkich 
scenach i współpracę polskich artystów z teatrami tego kraju.

BP/110/27 M.T.

CZACHOWSKA Jadwiga, MACIEJEWSKA Maria Krystyna, TYSZKIE
WICZ Teresa: Literatura polaka i teatr w latach II wojny 
światowej. T. 3. Hasła rzeczowe: Teatr Polski« Literatury 
obce. Wrocław 1986, Osa., ss. 466« zł 1500,-

W tomie zamieszczono m.in. wykaz prac bibliograficznych 
oraz pozycji ogłoszonych w latach II wojny światowej, a doty
czących czasopiśmiennictwa, dydaktyki, literatury, nauki, życia 
literackiego, naukowego i kulturalnego w okupowanym kraju, na 
obczyźnie i w obozach Jenieckich. Odnotowano również niemieckie 
inicjatywy podejmowane w tych dziedzinach wobec ludności pol
skiej. Osobne części poświęcono zagadnieniom teatru i recepcji 
literatur obcych. Tom zawiera także indeks incipitów utworów 
wierszowanych, wydanych anonimowo, indeks rzeczowy oraz erratę 
do t. 1 i 2.

BP/110/28 M.T.





CZARNIK Oskar Stanisław: Odczyty centrali prelegentów TUR 
w latach 1923-1928. Zadania badawcze. /W:/ Problemy wiedzy 
o kulturze. Red. A. Brodzka, M. Hopfinger, 3. Lalewicz. 
Wrocław 1986, Oss., PAN IBL, s. 457-467.

Na podstawie sprawozdań TUR oraz innych organizacji oświa
towych, samorzędowych i związkowych przedstawia autor dane o 
odczytach Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Dane te doty
czę tematów odczytów, miejscowości, w których odczyty były wy
głaszane, oraz prelegentów. W końcowej części artykułu zastana
wia się nad możliwością takiego wykorzystania przedstawionych 
danych, które posłuży szerszej syntezie, uwzględniającej różne 
formy aktywności kulturalnej w Polsce przed wybuchem II wojny 
światowej.

BP/110/29 3.W.

CZERWIŃSKI Marcin: Hermeneutyka Michela Foucault. /W:/ 
Problemy wiedzy o kulturze. Red. A. Brodzka, M. Hopfinger, 
3. Lalewicz. Wrocław 1986, Oss., PAN IBL, s. 319-326.

Autor omawia sposób ujmowania historii przez Michela Fou
cault. Podkreśla związki Jego koncepcji ze strukturalizmem, z 
orientacją etnologiczno-semiotyczną, wskazuje też na nowe pers
pektywy, jakie koncepcja Foucault otwiera w badaniach kulturo- 
znawczych.

BP/110/30 J.W.


