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C Z T E R D Z I E S T O L E C I E Z A G A D N I E Ń R O D Z A J Ó W L I T E R A C K I C H 

W roku 1998 upłynęło już czterdzieści lat od pojawienia się pierwszego tomu międzynaro
dowego czasopisma naukowego (a pierwszego w świecie genologicznego) o tytule Zagadnienia 
Rodzajów Literackich — Woprosy Literatumych Zanrow — Les Problśmes des Genres Littśraires, 
wydawanego przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe Polskiej Akademii Nauk. Od 1958 roku ten 
znany dziś szeroko wśród humanistów sześciojęzyczny periodyk przyniósł mnóstwo wartościo
wych artykułów i recenzji i w ten sposób posunął naprzód wiedzę o gatunkach literackich i teore
tycznych problemach literatury. W związku z obchodzoną rocznicą istnienia ZRL (bo tak brzmi 
skrót polskiego tytułu Zagadnienia Rodzajów Literackich, który przyjęty został także za granicą), 
nie od rzeczy będzie przypomnieć tu historię pisma, odwołując się do pracy jego założycielki 
Stefanii Skwarczyńskiej Łódzki półrocznik międzynarodowy „Zagadnienia Rodzajów Literackich 
— Woprosy Literatumych Zanrow — Les Problśmes des Genres Littśraires" (Idee i historia), 
opublikowanej w książce tejże autorki W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej (Warszawa 
1985, s. 281-316). 

Początków Zagadnień Rodzajów Literackich trzeba szukać w próbach ożywienia w prze
mysłowej Łodzi twórczej kultury humanistycznej na przełomie XIX i X X wieku. W tym okresie 
właśnie osiedlają się w Łodzi inteligenci polscy i powstają pierwsze stowarzyszenia o ambicjach 
naukowych (np. Towarzystwo Lekarskie założone w 1886 r.). Droga ku ZRL wiodła głównie po
przez działalność Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Polonistów R. P., w który przekształciło się 
w 1936 roku Koło Polonistów. Celem towarzystwa było zachęcanie do pracy naukowej, populary
zacja jej osiągnięć, wykłady, kontakty z pozatódzkimi ośrodkami nauki. W roku 1939 zdecydo
wano specjalizować się w teorii literatury (miała na to wpływ także Stefania Skwarczyriska, pierwszy 
w Polsce habilitowany badacz w zakresie teorii literatury, która przebywała wówczas w Łodzi). 
Za tą ideą opowiedziała się redakcja założonego w 1937 r. rocznika Prace Polonistyczne, organu 
Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Polonistów R. P., w którego kolejnych trzech przedwojennych 
tomach da się uchwycić wzrost zainteresowania dla tej dyscypliny. Po wojnie teoria literatury 
zyskiwała w Łodzi coraz więcej adeptów, także wśród młodzieży uniwersyteckiej. Teorii literatu
ry został poświęcony restytuowany w Łodzi w 1946 r. przedwojenny warszawski dwumiesięcznik 
Zagadnienia Literackie, dawniej Życie Literackie. 

Powojenna Łódź stała się więc poważnym, a może nawet czołowym ośrodkiem teorii literatu
ry, dysponującym uniwersyteckim centrum tej dyscypliny — Katedrą Teorii Literatury w Uniwer
sytecie Łódzkim. Komisja w Wydziale I Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, którego sekreta
rzem była Stefania Skwarczynska, podjęła opracowanie Słownika rodzajów literackich. Zespół 
organizacyjno-naukowy tej Komisji tworzyli Jan Trzynadlowski i Witold Ostrowski pod kierow
nictwem Stefanii Skwarczyńskiej, zaś troskę o poszczególne rzeczowe działy materiału słowni
kowego powierzono wybitnym znawcom odnośnych literatur, łódzkim i pozatódzkim. 

Cenzura z końca 1948 r. (ostry atak marksizmu, przeradzającego się nie rzadko w wulgarny 
socjologizm i gwałtowną ideologizację) zahamowała rozwój łódzkiego ośrodka naukowego 
w zakresie teorii literatury, m. in. uległo likwidacji czasopismo Zagadnienia Literackie, dawniej 
Życie Literackie, co jednak nie oznaczało zawieszenia badan nad teorią literatury. Rok 1956, 
ożywienie nie tylko polityczne, jakie przyniósł z sobą tzw. „polski Październik", ujawnił żywot
ność tego łódzkiego ośrodka naukowego, co więcej wzmogła się jego aktywność i znaczenie. 
Stefania Skwarczynska zaproponowała wówczas założenie międzynarodowego półroczni ka 
poświeconego teorii literatury, w szczególności genologii, czasopisma opartego autorsko o współ
pracę uczonych polskich i zagranicznych (ZRL). Pomysł ten z entuzjazmem powita) sekretarz 
naukowy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Jan Dylik, i prezes Towarzystwa, 
znakomity filozof, twórca prakseologii, prof. dr Tadeusz Kotarbiński. 

Nowopowstałe czasopismo ZRL stało się swoistą kontynuacją koncepcji naukowej Łódzkiego 
Towarzystwa Naukowego. Świadczy o tym fakt, że na łamach ZRL wykorzystano poważny ilościo-
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wo i jakościowo dorobek Komisji Słownika rodzajów literackich, jak i to, iż przewodnicząca tej 
Komisji, Stefania Skwarczyńska, objęta jako redaktor naczelny kierownictwo nowego czasopis
ma, a jej współpracownicy z tejże Komisji, Jan Trzynadlowski i Witold Ostrowski, objęli jako 
członkowie Komitetu Redakcyjnego jego wspótredakcję. Czasopimo Zagadnienia Rodzajów Lite
rackich miało jednocześnie w intencjach swych założycieli stanowić swoisty, unowocześniony 
ciąg dalszy założonego w 1938 roku międzynarodowego czasopisma Helicon, którego wydawanie 
przerwała wojna, a które poświęcone było takim problemom ogólnym literatury, jak periodyzacja 
w historii literatury, prądy artystyczne w badaniach literackich, metodologia badan literackich, 
a także genologia. Wybór problematyki ZRL miał na celu zaradzenie chaosowi, jaki zapanował 
w dziedzinie genologii (z jednej strony zwolennnicy realności rodzajów i gatunków literackich, 
z drugiej przeciwnicy ich realności), i wznowienie międzynarodowych dyskusji specjalistów na 
ten temat. Ustalono zestaw języków, którymi mogą dysponować autorzy: język polski, angielski, 
francuski, niemiecki, włoski i rosyjski, a także poszczególne stałe działy w półrocznych zeszytach 
roczników, które są realizowane do dziś dnia: 

L Rozprawy (początkowo drukowano cztery rozprawy w każdym numerze, stopniowo — 
w związku z rosnącą popularnością i prestiżem tego czasopisma — ich liczba się zwiększała, 
obecnie pojawia się tutaj przeciętnie osiem artykułów, przy czym nie dotyczą wyłącznie spraw 
ściśle genologicznych, ale np. zagadnień rodzajowych związanych z szerszą problematyką kultu
ry, teatru, filmu, malarstwa), 

n. Dyskusje (ten rozdział czasami nie bywa reprezentowany), 
m. Przeglądy i recenzje (polegające głównie na prezentacji naukowego dorobku w dziedzinie 

teorii literatury, zwłaszcza w genologii w poszczególnych krajach. Przeglądy — w prze
ciwieństwie do rozpraw — pozbawione są streszczeń; z biegiem czasu zaczęły się pojawiać także 
recenzje polskich publikacji w języku obcym), 

rV. Materiały do „Słownika rodzajów literackich", 
V. Nekrologi (gdzie zamieszcza się wspomnienia pośmiertne o współpracownikach czasopis

ma) oraz Wykazy zawartości tomów i Spisy treści zeszytów. 
Dodać trzeba, że nowatorskim poczynem Zagadnień Rodzajów Literackich stało się przełama

nie zbyt ciasnego rozumienia międzynarodowości, tj. jej ograniczania do kręgu kulturowego eu
ropejskiego. ZRL od pierwszej chwili włączały do międzynarodowej wspólnoty literackiej i nau
kowej wszystkie kręgi kulturowe, wszystkie kontynenty, na jego łamach wypowiadali się uczeni 
z Europy, całej Ameryki, Azji, od lat osiemdziesiątych także z państw afrykańskich i Australii. 

Wśród zagranicznych współpracowników ZRL przewijają się nazwiska badaczy czeskich. 
Pierwszy artykuł z Czechosłowacji pojawił się już w drugim tomie periodyku, a napisała go 
w języku rosyjskim Danuśe KSicovA z Bma (Stołpcy Karla Czapeka) ze streszczeniem polskim 
i niemieckim. Następne rozprawy wyszły z pod piór takich wybitnych czeskich i słowackich twór
ców i badaczy jak Kareł Horalek, Josef Hrabśk, Otto F. Babler, Jozef HviS£ czy Miroslav Mikulś-
Sek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prace slawisty Karla Krejćego, członka Akademii 
Nauk CSSR, estetyka Olega Susa lub Karola Hausenblasa z Pragi. W ostatnich latach stale czę
ściej można znaleźć w ZRL prace bmeńskich badaczy z Instytutu Slawistyki Wydziału Filozo
ficznego Uniwersytetu Masaryka (Ustavu slavistiky FF MU) interesujących się porównawczą 
analizą rodzajów i gatunków literackich w literaturach słowiańskich i zachodnio-europejskich. 

W związku z dziejami Zagadnień Rodzajów Literackich nie wypada zapomnieć o redaktorach 
naczelnych, którym to znane w całym świecie naukowym czasopismo zawdzięcza swe istnienie. 
Pierwszym redaktorem — a zarazem inicjatorem — ZRL była więc Stefania Skwarczyńska. Po 
śmierci tej wybitnej badaczki (1988) duszą czasopisma stał się jej uczeń, profesor Uniwersytetu 
Łódzkiego, później Wrocławskiego, Jan Trzynadlowski, którego znamy nie tylko ze znakomitych 
prac, ale także z wykładów w Uniwersytecie Bmenskim. Po jego zaś odejściu pismem kierują: 
redaktor naczelny Grzegorz Gazda, Bogdan Pieczka, Witold Ostrowski oraz sekretarz redakcji 
Maciej Swierkocki. Redakcja w dalszym ciągu znajduje się w Łodzi, współpracownicy — jak 
dawniej — pochodzą z różnych krajów. Członkiem rady edycyjnej z Republiki Czeskiej jest w tej 
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chwili kierownik Seminarium Polonistyki Instytutu Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwer
sytetu Masaryka w Brnie Ludvik StSpan. 

Czterdziesty tom Zagadnień Rodzajów Literackich, zeszyt 1-2, wydany w Łodzi w 1997 roku 
przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, otwiera studium Dorothy Knowles poświęcony zagadnie
niom teoretycznym, jakie nasuwa twórczość jednego pisarza. Artykuł Un dramaturge francais, 
Armand Gatti, face au capm de concetration et ó l'univers concentrationnaire {Francuski dra
maturg Armand Gatti wobec obozów koncentracyjnych i obozowego świata, s. 7-26) jest prezen
tacją tej części poszukiwań twórczych francuskiego dramaturga i zawodowego dziennikarza Ar
manda Gatti, które były inspirowane jego młodzieńczymi doświadczeniami więźnia dwóch 
obozów koncentracyjnych w Niemczech oraz powojenną pracą dziennikarską. Dorothy Knowles 
akcentuje znaczenie sztuk Gattiego jako formy protestu przeciwko głosom kwestionującym fakty 
niemieckiego okrucieństwa oraz zaprzeczającym prawdziwości dokumentów pisanych przez oso
by, które przeżyły Oświęcim. W drugiej części pracy przedstawia autorka artystyczne losy dra
matu Pieśń miłosna Alfabetów z Oświęcimia. 

Kontynuuje ten temat badań, choć z innego punktu widzenia, Viera Zemberovś. Stara się ona 
uchwycić w swej pracy zatytułowanej Autor's Strategy and Morał Values in Jdn Johanides' Fic-
tion (Strategia autorska wobec wartości etycznych w prozie Jona Johanidesa, s. 39-49) mecha
nizmy autorskiej strategii w planie kompozycyjnym, w filozofii postaci literackich a zwłaszcza 
w etycznej orientacji wobec konfliktów ewokowanych w akcji w dziełach pisarza-filozofa Jana 
Johanidesa. Johanides, jak sądzi 2emberovń, nie każe w swej twórczości prozatorskiej walczyć ze 
złem, raczej optuje za podjęciem próby zrozumienia zła, pogodzenia się z nim, za próbą pójścia ze 
złem na kompromis, ponieważ inaczej nie da się żyć z ludźmi i wśród ludzi. 

Praca spółki autorskiej Mark Sokoljanskij i Wiktorija Cybulskaja (Powiest iii nowela? 
tanrowoje swojeobrazije puszkinskogo „ Wystrela " s. 27-38) choć również poświęcona jednemu 
autorowi, wprowadza czytelnika w krąg zagadnień genologicznych sensu stricto. Omawiając 
krótką prozę Puszkina Wystrel, wchodzącą w skład Opowiadań Bielkina, autorzy starają się 
udowodnić, iż mimo wyraźnego przyporządkowania gatunkowego definicji całego zbioru, Wystrel 
jest bardziej nowelą niż opowiadaniem i zapowiada dalszy rozwój Puszkina jako prozaika. 

Trudną — i to nie tylko w dzisiejszej sytuacji chaosu genologicznego, bo i inne okresy, np. 
romantyzm, nasuwają podobne problemy — próbą autorytatywnego określenia gatunków, jest 
artykuł Tadeusza Rachwała zatytułowany Genologiczne konteksty; czyli narodziny niegatunhi (s. 
57-65). Autor zabrał głos na temat sytuacji gatunków w kontekście postmodernistycznej teorii 
J. F. Lyotarda. Posługując się metaforyką ogrodu i chwastu Terry Eagletona oraz teorią genolo-
giczną Stefanii Skwarczyńskiej, Rachwał pisze o potrzebie „odchwaszczenia genologicznego po
la": „Wrota genologii należy zamknąć przed napływem nowych nieproszonych gości, a tych, 
którzy już tam weszli, „paramit" z „arabeską" na przykład, mniej lub bardziej grzecznie wyprosić, 
stwierdzając, że ich nie ma, bowiem nie posiadają swych przedmiotów, czyli rodzajowych 
kośćców" (s. 61). 

Wynikiem podobnych zainteresowań naukowych jest praca Janusza Barczyńskiego Problema
tyka rodzajowości i literackości u Girarda Genette'a (s. 67-84), w której autor przedstawił po
glądy francuskiego badacza. Barczyński stwierdza, iż pomimo ataków przeciwników orientacji 
genologicznej, „obecność kategorii gatunkowych i rodzajowych w świadomości czytelniczej 
i badawczej jest bezsporna", za renesans problematyki genologicznej można uważać badania Ge-
nette'a, powstające na gruncie poetyki strukturalnej. 

Geneza, rozwój i interpretacja testamentów poetyckich w literaturze polskiej są przedmiotem 
rozważań w pierwszej części artykułu Mieczysława Inglota Poetyckie testamenty liryczne (Uwagi 
wokół wiersza „Testament mój" Juliusza Słowackiego), s. 101-120. W drugiej części pracy autor 
określa specyfikę tego gatunku (wiersze stylizowane na testament zalicza do gatunku liryki inwo-
kacyjnej, bądź też do satyrycznej parodii takowej). 

Z założeń czeskiego i słowackiego strukturalizmu wychodzi w badaniach nad przekładem 
tekstu poetyckiego Słowaczka Anna Valcerovś (Ober die Kreatmtat bei Obersetzung von Ge-



110 RECENZEAZPRAYY 

dicht, s. 51-56). Perspektywę dla dalszych badań translatorskich widzi autorka w możliwościach 
zastosowania metod semantyki językowej oraz teorii tekstu, która pozwala na znalezienie głęb
szych związków między sensem a formą. 

Na nieprecyzyjność w naukowych ujęciach paraboli zwraca uwagę znana (głównie pracami 
z zakresu poetyki, np. Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu, Pozycja narratora 
v powieściach tendencyjnych E. Orzeszkowej) badaczka Anna Martuszewska w artykule Parabola 
czy paraboliczność? Problematyka sposobu istnienia niektórych gatunków w prozie XX w., (s. 85-
99). Zakres znaczenia paraboli, jak i jej związki z przypowieścią oraz z alegorią to sprawy, które 
są niejednolicie określane przez różnych badaczy, autorkę interesuje również miejsce paraboli 
w systematyce gatunkowej. 

Problematyki interdyscyplinarnego ujęcia twórczości dotyczy artykuł Krzysztofa Packa zaty
tułowany Zagadnienie prawdy w myśli Tadeusza Kantora (s. 121-138). Autor stawia pytanie 
0 postawę filozoficzno-estetyczną tego wielkiego malarza i reżysera, o jego idee artystyczne 
1 poglądy na sztukę. Odnalezienie odpowiedzi pomoże wg Packa odczytać sens dzieł Mistrza. 

Tom zamykają tradycyjnie przeglądy (konkretnie sprawozdanie z konferencji naukowej z 1996 
r. w Zielonej Górze, poświęconej genologii) i recenzje (m. in. z książki H. Markiewicza: Teorie 
powieści za granicą czy tomu rozpraw genologicznych Ustavu slavistiky FF MU) oraz materiały 
do Słownika rodzajów literackich. 

Jak widać z tego przeglądu, omówiony czterdziesty tom Zagadnień Rodzajów Literackich 
kontynuuje chlubną tradycję pisma, posiada znaczny walor poznawczy i jest — jak zawsze — 
wartą uwagi pozycją w badaniach w zakresie genologii. 

Wanda Pindurovd 

L I T E R A R N E Y E D N E ZASTAYENf NA P R E L O M U STOLETf 

Konec stoletf, zvla£t£ pak tisicileti, je magickou hranicf, kterś pfitahuje vSechny vrstvy obyva-
tel nasi planety, tedy i odbomiky — z ekonomie, politiky, historie, kultury a dalśich oborii. Toto 
rozhranf se stało vnej5im popudem pro uspofśdanf v£deckćho sympozia o ćeskć a polskć meto
dologii literami vfidy nazvanćho Literarnf v§da na prahu 21. stoletf. V OpavS je ve dnech 18. 
a 19. listopadu 1998 usporadaly Ustav bohemistiky a knihovnictvi Filozoficko-pfirodovćdeckś fa-
kulty Slezskć univerzity v Opav5 a Instytut Nauk o Literaturze Wydziału Filologicznego Uniwer
sytetu Śląskiego v Katovicich. 

Iniciśtor sympozia Miroslav Mikulaśek motivoval ućastniky uvahou, kterou shmul do nekolika 
tezi. „Vśechny soućdsti lidskiho byti se na konci 20. stoleti ocitajl pfed nutnosti rekapitulace lihr-
nu dosazeniho vidlni, promyilenl stavu poznani v jednotlivych spolećenskych i v(dnich oblas-
tech. Nejinak tomu je a bude i v oblasti vidy o literaturę a jejt metodologie. Umlni se vidy ubtralo 
sv$mi hlubinnymi imanentnimi cestami, vidy o umlni vśak nejednou, zyldśti ve sviti nikdejśiho 
tzv. reślnćho socialismu, były vystaveny ektogenntm intervenc(m moci, komplikujMm Hasto jak 
liński osudy tv&rc&, tak i suw mySlent poznamenanśho óbnaienou polińzaci. V dusledku zmeny 
dejinnć gravitace, k nii doślo v zdviru naSeho stoleti, padły pfi yrykladu slovesniho umlni yśechny 
interpretadnł bariiry, kterl degradovaly estetickl i łiterdmłvidn£ mySlent SbUlenl Vychodu 
a Zdpadu s jeho kultumłm genofondem a myslitelskym potencidlem stav( pfed nasi umlnovidu 
a literómi vźdu nalśhavy ukoi promyślent metodologie soudobych badatelskych trendu a inter-
pretaćnich koncepcl. Vyvoj literdmb/ldnlho bdddni, stejni jako literatury vubec, je torii synerge-
ticky a v mnohim komergentntproces, nekonećny proud." 

Dvoudenni (jii ćtvrta), velkoryse pojata opavska konference mila malou vadu na krasę — za-
stupci spolupofadajicf katovickć univerzity nakonec nepfijeli, takie z Polska były pfitomny pouze 
reprezentantky Opolske univerzity. V uvodu jednani, jeho2 se zućastruli studenti a zpoćśtku rov-


