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MA3CHR0WSKI 3acek M . : Kościół i katolicyzm na łamach
"Przeglądu Narodowego".

"Zeszyty Naukowe UCJ. Prace Hi st o

rycznoliterackie". Z. 55, s. 115-128.
"Przegląd Narodowy" - wydawany (z przerwą wojenną)

od

1908 do 1921 r. - był programowym czasopismem obozu narodowego,
dla którego problematyka

religijna stanowiła element k o n t ro we r

syjny« Traktowanie katolicyzmu jako właściwości charakteru na
rodowego - wymagało od obozu narodowego obrony polityki reli
gijnej i Kościoła.

Religia winna być przedmiotem polityki.

Stosunkowi do Kościoła jako instytucji nie poświęcano wi el e uwagi uznając Kościół za instytucję reprezentującą nie tylko religię, ale i politykę. Trzecim zagadnieniem oddzielonym od st o
sunku do religii - był stosunek do duchowieństwa (k we st ie w y 
kładania religi, działalność publicystyczna księży, o r g a n i z a 
cje zjazdów duchowieństwa it p. ).
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MAKOWSKI Stanisław:

"Balladyna" jako odzew na "Pana T a 

d e u s z a “ . "Przegląd Humanistyczny" 1986 nr 3/4 s. 71-82.
Autor zwraca uwagę na fakt, że "Balladyna" powstała pod
koniec 1834 r . , a więc w okresie, gdy Słowacki czytał M i c k i e 
wiczowską epopejo.

Poeta świadomie przeciwstawił epickiej

czowości i uwznioślającej baśniowości "Pana Tadeusza"

rze

finezyj

ną zabawę w kalejdoskopowe tworzenie i rozbijanie literackiego
świata, wywiedzionego z kulturowej fikcji. Dest to legenda,
która całkowicie zrodziła się z wyobraźni poety. Wszystkie na
wiązania oraz zapożyczenia z eposu Mickiewicza mają wy raźnie
parodystyczny charakter. Wizja absurdalnego i okrutnego świata
dramatu różni się więc zasadniczo od sensownego i pogodnego
świata "Pana Tadeusza". Można zatem potraktować "Balladynę" ja
ko nową propozycję literacką, będącą zaprzeczeniem modelu poe
zji narodowej.
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