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/11/ KAPEŁUŚ Helena; Romantyzm i  fo lk lo r . W; Problemy pol
skiego romantyzmu. Seria pierwsza. Praca zbiorowa pod re
dakcją M.Żmigrodzkiej i  Z.Lewinówny. Oss. Wrocław-Warszawa- 
-Erakow-Gdańsk 1971. IBL PAN, s. 503-328.

Artykuł podejmuje’ próbę rekonstrukcji polskiego fo lk loru , 
żywego w epoce romantyzmu, i  ustalenia, co z zasobu ustnej l i 
teratury weszło do twórczości pisarzy tego okresu, co zaś zos
ta ło  pominięte. Gatunkowo największe zainteresowanie budziły 
wątki podaniowe, wierzeniowe, pieśń, zwłaszcza ballada; dopiero 
na dalszym miejscu znalazła s ię  bajka, w której obrębie prefe
rowano je j  odmianę egzemplaryczną, formalnie natomiast s iln ie  
oddziałała poetyka pieśniowa. W związku z patriotycznym tonem 
lite ra tu ry  romantyzmu powodzeniem cieszyły  s ię  te wątki, które 
nadawały s ię  do wykładu alegorycznego /śpiący rycerze/,zaś kre
sowe pochodzenie wielu pisarzy te j epoki przyczyniło s ię  do u
powszechnienia różnych elementów fo lk loru  obcego,zwłaszcza bia
łoruskiego i  ukraińskiego.
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/11/ KRZEMIENIOWA Krystyna: 0 nową cyw ilizac ję. W: Problemy 
polskiego romantyzmu. Seria pierwsza. Praca zbiorowa pod 
redakcją II.Żmigrodzkiej i  Z.Lewinówny. Oss. Wrocław-Warsza- 
wa-Kraków-Gdańsk 1971» IBL PAN, s. 49-102.

Autorka referu je poglądy M.Mochnackiego, J.L.Żukowskiego i  
J.B.Ostrowskiego, zm ierzając, do stworzenia nowoczesnej op in ii 
publicznej i  podjęcia z nią dialogu na temat perspektyw cyw ili
zacyjnych, rozpatrując je  na t le  f i l o z o f i i  niemieckiej i  kładąc 
nacisk na wspólną tym pisarzom zasadę organicznej budowy prog
ramu, na polemikę o ro lę  trad yc ji. Program Mochnackiego ocenia 
jako dążenie do odrodzenia kultury, do zorganizowania świadomo
śc i narodowej przez lite ra tu rę . W myśli Żukowskiego podkreśla 
walor postulatu wychowania narodowego przez sztukę, zbliżenia 
je j  do wszelk iej dzia ła lności użytecznej. W poglądach Ostrow
skiego akcentuje odrzucenie tradycjonalizmu i  rewolucyjny krea- 
cjonizm. Kończy szkic analiza dróg polaryzacji poglądów pisarzy 
wobec wydarzeń powstania listopadowego.
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