
 

 

WSTĘP  
 
 
„Konfrontacje literackie i językowe” pozwalają na wiele, bo konfrontować 

i zestawiać można wszystko ze wszystkim, oby tylko sensownie i oby nie skończyło 
się to nienaturalną nadinterpretacją, co w historyczno- czy teoretycznoliterackich 
oraz językoznawczych badaniach jest kuszące, ale z naukowym obiektywizmem 
mające niewiele wspólnego. Tu jednak tak nie jest, chociaż tej pracy z racji                  
tak wielce różnej tematyki mogłoby się takie nieszczęście przytrafić, i to jeszcze 
kiedy jej treść nie jest monotematyczna i dzieli się na dwa działy. Wszak pierwszy 
poddany został głownie omówieniom historycznoliterackim, zaś drugi 
językoznawczym. Gdyby jeszcze zaistniał tu trzeci rozdział, w którym poddano by 
konfrontacji, czy może lepiej zestawieniu treści literackie z językowymi, byłoby  
to może tym bardziej interesujące. Pozostańmy jednak przy tym „dwa w jednym”, 
bo trzy w jednym to chyba już za wiele. Tu natomiast trzeba jeszcze powiedzieć,  
że chociaż tematyka tej pracy jest tak bardzo różnorodna: „od drobiazgowej analizy 
konkretnych, mało znanych tekstów literackich europejskiej proweniencji  
po teoretyczne teksty z zakresu literatury”, jak napisał autor recenzji wydawniczej, 
to właśnie dlatego tak zajmująca, czego zabierającym się do jej lektury już teraz 
życzę.  

Dział literacki zapowiada tekst Agnieszki Badyły „Biografistyka – 
konfrontacja historii i literatury”, którego tytuł zda się mówić już wszystko. Gdyby 
jednak tak było, nie trzeba by tutaj słowa „zda”, które pozwala na jego zapowiedź. 
Jako że biografistyka i historiografia są sobie bliskie, więc nieobce są sobie historia 
i literatura, nad czym zastanawiają się współcześni badacze, jak chociażby 
Heyden White. Jak bowiem doznaje interpretacji każdy fakt historyczny, tak nie jest 
pozbawiona narracyjnego omówienia żadna biografia, czego przykładem mogą być 
książki Jarosława Marka Rymkiewicza, które bez literackich treści nie byłyby sobą. 
Że biografistyki i historii literatury ich treść dotyczy to wiadomo, ale że również 
powinien nimi się zająć literaturoznawca, z tego też trzeba zdawać sobie sprawę.  

Kiedy więc Małgorzata Kłoskowicz mówi o literaturze i socjologii u Michała 
Bachtina i Georga Simmla, dotyka podobnego zagadnienia, zastanawiając się  
nad bliskimi sobie, przenikającymi się, czy wreszcie „stycznymi” miejscami,  
w ich dokonaniach czy może lepiej myśli, skupiając się nie tylko nad zagadnieniem 
formy, ale także dialogu, autorytetu, obrazowania. Oczywiście, to nie wszystkie 
„punkty styczne”, ale dlatego to tak inspirująca zapowiedź. 

Tyle gwoli wprowadzenia, które można tu zwać teoretycznym, bowiem  
już z kolejnego rozdziału możemy dowiedzieć się z listów Zygmunta Krasińskiego 
do Henryka Reeve’a o „obsesji szaleństwa”. Rozważania Anny Głuszek bogacą 
nie tylko wiedzę o osobowości Krasińskiego, ale także o romantyzmie, w którym 
przyszło mu twórczo istnieć. Poza tym tropienie w tej epistolarnej wypowiedzi 
„konfrontacji z szaleństwem” pozwala wiele wiedzieć o psychodramie młodego 
romantyka, i to nie tylko nadawcy, ale również odbiorcy, wszak słowo pierwszego 
pozwala mieć pewną orientację o przemyśleniach drugiego. 

 
 
 



 

 

Późniejszego czasu i już naszej przestrzeni będzie dotyczył „Polityczny spór  
o problemy galicyjskie w powieściach Tokarskiego i Świeżawskiego”. Jako że obaj 
autorzy dali temu wyraz w powieściach, które zaistniały w pierwszej dekadzie 
dwudziestego wieku, czyli w młodopolskim czasie, a ich tytuły: „Otchłań polska”  
i „Na wzburzonej fali” też swoje mówią, więc ich lektura pozwala Szymonowi 
Janowi Pardzie zwrócić m.in. uwagę na sytuację galicyjskiego inteligenta i chłopa 
czy na „dwór – plebanię – starostwo”. Oczywiście, nie zapomniano przy tym,  
że poglądy polityczno-społeczne Leona Świeżawskiego i Stanisława Tokarskiego 
nie były te same, co ich konfrontacje czyni tym bardziej zasadną.   

Na „Młodopolską i współczesną konfrontację ze średniowieczem” 
zdecydowała się Dagmara Binkowska, zainteresowana „postacią Izoldy o Białych 
Dłoniach w twórczości Amelii Hertzówny i Andrzeja Sapkowskiego”, czyli 
w młodopolskiej jednoaktówce „Yseult o Białych Dłoniach” oraz we współczesnym 
opowiadaniu „Maladie”. Po obszernym omówieniu miłosnego wątku Tristana  
i Izoldy, poznajemy tu nie tylko młodopolskie zainteresowanie celtyckim mitem,  
ale także mamy okazję wejrzeć w psyche kobiety oraz odczytać tę średniowieczną 
legendę z perspektywy współczesnej fantasy. 

Ponieważ ten rozdział umożliwia przejście do bliższych nam czasów,  
więc nie budzi zdziwienia tekst Katarzyny Dunaj-Dziecielskiej o PRL-owskiej 
rzeczywistości Gdańska, widzianej oczyma małej dziewczynki, co pozwala oddać 
to wszystko tym bardziej naturalnie, jeżeli nieraz przychodzi odbiorcy konfrontować 
jej relacje z własnym doświadczeniem. Bowiem powieść Barbary Piórkowskiej 
„Szklanka na pająki” o wiele lepiej przemawia do znających tamten czas z autopsji, 
niż do młodszego czytelnika. To jednak specjalnie nie zakłóca percepcji jej treści, 
bo ważne są jeszcze inne kwestie, o których przeczytać lepiej samemu. 

Natomiast na tytułową postać w powieściach Joanny Chmielewskiej zwróci 
uwagę Joanna Szarek, konfrontując je z „klasyczną odmianą powieści 
kryminalnej”. Kiedy czytamy w pierwszym akapicie, że bohaterka Chmielewskiej, 
Joanna, ma w sobie wiele z „klasycznego detektywa”, nietrudno wiedzieć,  
że autorka zajmie się tym u Chmielewskiej, konsekwentnie to punktując w swojej 
wypowiedzi.    

Cykl poświecony twórczości naszych pisarzy kończy rzecz Ludmiły Gołąbek 
o „Współczesnej poezji kaszubskiej i jej związkach z Biblią”. Ponieważ  
to oryginalne, jedyne i mało znane, więc godne uwagi. Chociaż można  
by na ten temat powiedzieć więcej, czas i miejsce pozwoliły zająć się tylko 
wierszami Roberta Żmudy-Trzebiatowskiego oraz religijnymi treściami 
w wybranych utworach Idy Czai. 

Ostatnie literackie rozdziały oddano do dyspozycji autorom zainteresowanym 
literaturą amerykańską, fińską i rosyjską. Gwoli chronologii najpierw mamy  
tu o „Miłości i wstydzie w opowiadaniu W. Briusowa Tylko poranek miłości daje 
radość...”. Ewelina Kułakowska jednak nie od tytułowego autora tu rozpoczyna, 
ale od Siemiona Nadsona, konfrontując jego poetyckie rozpoznanie miłości  
i wstydu z prozatorskim odczytaniem tych uczuć u Briusowa, co daje swój efekt 
i prowadzi do ciekawej konkluzji.  

Następny rozdział, autorstwa Eweliny Stanios, przekazuje, „Ile jest 
z Czarnego anioła, a ile ze współczesnego wampiryzmu w Połowie nocy?”,  
by można było poznać „Literackie i popkulturowe konfrontacje  
 



 

 

w powieści Izabeli Szolc”. Już samo zestawienie wampira z popkulturą zda się być 
szokujące, ale okazuje się, że w postmodernizmie wszystko jest możliwe.  
Zaś kończące ten literacki cykl rozdziały, poświęcone literackim konfrontacjom, 
sięgają do literatury amerykańskiej – do twórczości Jane Bowles i Sylwii Plath. 
Najpierw Marta Górecka omawia opowiadanie Jane Bowles „Everything is nice”  
i następnie ocenia jego translację, dokonaną przez Pawła Lipszyca,  
co konfrontacją można jak najbardziej zwać, a potem Paulina Ryterska 
przedstawia „Sylvii Plath konfrontacje ze śmiercią” wedle jej powieści „Szklany 
klosz”, która na miano studium alienacji jak najbardziej może zasługiwać.  

I tyle tekstów poświęconych w tej pracy literaturze. Tymczasem 
językoznawczy katalog otwiera rzecz Magdaleny Szczepankiewicz „Reklama – 
hybryda stylowa. Konfrontacje różnych stylów współczesnej polszczyzny 
w reklamie prasowej na przykładzie magazynu Żyjmy dłużej, w którym nie tylko się 
dowodzi wielostylistyczności reklamowych tekstów, ale dokonuje się przy tej okazji 
ich porównania. Podobnie czyni Dorota Hukała-Lib, poddając „Konfrontacji różne 
elementy języka w nagłówkach prasowych w Gazecie Wyborczej”, co autorce 
pozwala na koniec powiedzieć, że trafnie sformułowany tytuł zachęca do lektury 
danego artykułu.  

Zdecydowanie konfrontacyjny tytuł ma rozdział „Mowa ciała a ludzka pycha 
w polskich jednostkach leksykalnych”, którego autorką jest Zuzanna Krótki.  
Już samo zestawienie ponad sześćdziesięciu leksykalnych jednostek znaczy  
tu wiele, nie mówiąc o samej konfrontacji „mowy ciała” z „pychą”, a potem 
konkluzji, „że jednostki leksykalne wiążące pychę z gestami i mową ciała ulegają 
zanikom”, co dopełniają podane w finale tego przyczyny. 

Jak natomiast jest z „Agresją w gazetach codziennych”, dowiadujemy się 
z wypowiedzi Grażyny Kartawy-Maślakiewicz. Autorka analizując dwie znane 
wszystkim gazety, z których jedna ma charakter tabloidu a druga jest bodaj 
najbardziej opiniotwórczą, mówi tu zarówno o różnych formach agresji,  
jak jej prezentacji w dziennikarskich tekstach, którym ani tytulatura, ani lokalizacja  
nie są obojętne. 

Odpowiada temu i zarazem wzbogaca słowo Pauliny Szymik-Kozaczko, 
która nie w słowie publicystycznym, ale artystycznie literackim wskazuje „Frazy 
ekspresywne wyrażające zdziwienie, irytację lub niezadowolenie...”, porównując 
przekłady „Hobbita” Tolkiena na język polski i rosyjski. I wtenczas pierwsze 
tłumaczenie (Skibniewskiej) okaże się bardzo wierne, (Polkowskiego) 
„uwspółcześnione”, a w translacji na język rosyjski (Rachmanowej) okaże się 
widoczny wpływ cenzury.      

O „Nazwach handlowych...” mamy okazję dowiedzieć się z wypowiedzi 
Barbary Pestki-Grzybowskiej. W naszej codzienności funkcjonują  
one oczywiście jako komunikaty, ale jako że podawane są na wiele różnych 
sposobów, więc o tym też tutaj jest. 

Kiedy Ewelina Mendala-Kwoczek zajmuje się „Realizacją zasad ortofonii 
w wymowie współczesnej młodzieży licealnej” i zapoznaje odbiorcę z popełnianymi 
przez licealistów w wymowie błędami, oczywiście je klasyfikując i podając rzetelnie 
w tabelach wszelkie tego rodzaju przyczyny, co jak najbardziej ułatwia lekturę,  
to Anna Wójcik mówiąc o „języku rosyjskich mediów” i ustalając go „pomiędzy 
standardem a ekspresją”, zwraca uwagę na umiejętne tego „zbalansowanie”  
i zachowanie złotego środka.           



 

 

Na koniec zaś Maja Adamiczka „Obrazem kobiety w języku poezji rosyjskiej 
XIX i pierwszej połowy XX wieku na podstawie badań korpusu poetyckiego” zda 
się kojarzyć swoją wypowiedzią teksty poświęcone konfrontacjom literackim 
z językoznawczymi, wszak wyznaczone podczas analizy grupy semantyczne 
kreują taki „obraz kobiety”, w którym nie tak samo znaczy „być kochaną”,  
niż „darzyć miłością”. Natomiast w jakich ma się to do siebie proporcjach, warto  
już samemu przeczytać. I w to nie wątpię, jeżeli każdy rozdział tej pracy budzi 
zainteresowanie coraz to innymi treściami.     

Tadeusz LINKNER



 

 

 


