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Kolejny, trzeci ju ż  zeszyt „N apisu” proponuje zainteresow anym  C zyteln ikom  spojrzenie 
na w iele epok, od baroku po niedaw ną w spółczesność, przez pryzm at różnych form  literatury 
okolicznościowej i użytkowej.

Z a dom inantę obecnego tom u m ożna uznać historię, a ściślej —  problem  pogranicza 
dziejów  zbiorowych i biografii jednostkow ych. Ten obszar ludzkiego doświadczenia postrze
gany je st w  prezentow anych m ateriałach z obu stron. Przekonanie o doniosłej w adze losów 
indyw idualnych dla dziejów  świata wyrażają w prost i bez dyskusji panegiryki sarmackie, 
a bardziej um iarkow anie —  w iersze sztam buchow e osiem nastow iecznych studentów . Z  ko
lei potęgę przełom ow ych chwil historii narodu odczuwają w  wym iarze osobistym  ich uczest
nicy —  bezw olni i załamani świadkowie rozbiorów, zdesperow ani plebejusze galicyjscy czy 
też pełni obaw  i nadziei zarazem strajkujący w  tam tym  Sierpniu. Ale jak  rozpoznać tę „chwilę 
osobliw ą”? Skąd w iadom o, że przeżyło się nie tylko w łasną traum ę, lecz i m om en t zw rotny 
dla narodu? Z arów no konfederaci barscy, jak  i ich przeciw nicy przyw ołują swój czas przed 
trybunał przyszłości. Skala zjawisk się wówczas zm ienia; sołdackie rabunki będą wołać 
o pom stę wniebogłosy, a groteskowy kidnapping urośnie do rozm iarów  zbrodni królobój- 
stwa...

K ultura polska czci teraz dw usetną rocznicę narodzin  M ickiewicza. Jubileuszow ym  
akcentem  naszego zbioru jest szkic o korespondencji dw óch postaci, uosabiających poniekąd 
w spom niane powyżej kwestie. O to  W ielki Indywidualista —  oto W ielki H istoryk.

W  tym  num erze poddajem y rów nież pod dyskusję zasady publikacji tekstów  z naszej 
dziedziny. C zynim y to z myślą zwłaszcza o przyszłych W spółautorach „N ap isu”, których 
chętnie oczekujemy, dziękując zarazem  za wszelkie dotychczasowe uwagi i głosy krytyczne.

Zapraszam y do lektury i refleksji.
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