
Zdzisław Łapiński

Zdzisław Jastrzębski (17 XII 1930 - 30
IV 1972)
Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 3, 198-199

1972



Zdzisław Jastrzębski
(17 X II1930 -  30IV 1972)

Był historykiem  litera tu ry , edytorem , k ry ty 
kiem, publicystą. W spółpracował z licznymi czasopismami: „Pam ięt
nikiem  T eatralnym ”, „Przeglądem  H um anistycznym ”, „Przeglą
dem Lubelskim ”, „Rocznikami H um anistycznym i”, „Twórczością”, 
„W ięzią” , „Znakiem ”, „Życiem i M yślą” i innymi.
W roku 1955 ukończył studia polonistyczne w  Katolickim  U niw er
sytecie Lubelskim, gdzie następnie przez kilika lat pracował. Od 
roku 1966 był adiunktem  w K atedrze Historii L iteratu ry  Polskiej 
U niw ersytetu im. M arii Curie-Skłodowskiej\
Główne dziedziny zainteresow ań Zdzisława Jastrzębskiego sta 
nowiła twórczość Cypriana Norwida i twórczość najm łodszych pi
sarzy okresu wojny.
W tej pierwszej dziedzinie jest Jastrzębski autorem  opracowań 
bibliograficznych, kom entarzy tekstologicznych, studiów z dziejów 
recepcji, prac tyczących poglądu na świat a rty sty  i jego sztuki poe
tyckiej. Do ważniejszych publikacji należą tu: Pamiętnik artysty
(O «Vade-mecum») („Roczniki H um anistyczne” Т. VI 1956/1957 
z. 1) i Sceniczne dzieje Norwida  („Pam iętnik T eatra lny” 1966 z. 2). 
Twórczości pisarzy debiutujących w pierwszej połowie lat cz ter
dziestych poświęcił Jastrzębski swą rozprawę doktorską, która uka
zała się w druku pt. Literatura pokolenia wojennego wobec dw u
dziestolecia (W arszawa 1969). Ponadto opracował edytorsko pism a 
L. Z. S troińskiego (Okno, Lublin 1963) oraz A ndrzeja Trzebińskiego 
(Aby podnieść różę, W arszawa 1970, i Kw iaty  z drzew zakazanych, 
W arszawa 1972 — w druku).
Tom szkiców Bez wieńca i togi (Warszawa 1967), dając świadec
two badawczej i publicystycznej aktyw ności Jastrzębskiego w owych 
dwu dziedzinach, dorzuca do nich trzecią — poezję okresu między
wojennego. Opracowane przez Jastrzębskiego' Wspomnienia o Bo-
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leslawie Leśmianie (Lublin 1966) potwierdzają zainteresowania k ry
tyka dla tego rodzaju poezji, wizyjnej i metafizycznej, gdzie spoty
kają się Leśmian, żagaryści, Baczyński.
Koledzy i przyjaciele Zdzisława Jastrzębskiego o jego przed
wczesnej śmierci myślą z tym  większym żalem, że trudne koleje 
życia nie pozwoliły mu zrealizować w pełniejszej1 m ierze wszystkich 
możliwości, które w nim dostrzegali w latach studenckich.
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