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/11/ KASZYŃSKI Stefan H .: Wędrówka do kresu możliwości ję 
zyka. O poezji Pawła Celana. "Nurt" 1971 nr ? s, 25-27.

Szkic o twórczości Celana, którego autor określa jako naj
wybitniejszego współczesnego poetę niemieckiego.Zmarły niedaw
no trag iczn ie , Zyd austriacki urodzony w Rumunii, a osiadły we 
Francji, uosabia Celan, według autora szkicu, swoją b iogra fią  
i  poezją niepokój pokolenia, które musiało żyć obok obozów za
głady i  zniszczenia. Protest przeciw nim wydaje s ię  tym bar
d z ie j znamienny, że wypowiedziany w języku niemieckim. Proble
matyka historyczna jes t tu połączona z perspektywą egzysten
cjalną, wyrażoną przede wszystkim nieufnym stosunkiem do języ
ka, dziedziczącego tradycję symbolizmu i  nadrealizmu,lecz jed
nocześnie prowadzonego w twórczości poety poza kres is tn ie ją 
cych reguł językowych -  do wyrażenia "rzeczyw istości pozajęzy- 
kowej".

BP/42 J.T.

/11/ SEROBISZEWSKA Halina: Poszukiwania w prozie współczes
nej dla d z iec i i  m łodzieży. "Nurt" 1971 nr 6 s. 9-15»

Tematem szkicu są przemiany tematyczne i  formalne powieści 
młodzieżowej z la t 1945-1971, dokonujące s ię  pod presją prze
obrażeń społecznych, cyw ilizacyjnych i  naukowych współczesnoś
c i.  Autorka wyraża opin ię, be przemiany zachodzące w "powieści 
dla młodzieży" mają te same przyczyny i  okoliczności, co prze
obrażenia "powieści dla dorosłych", a więc obejmują s fery  spo
łeczne, moralne i  estetyczne. Autorkę szczególnie interesuje 
ukształtowanie systemu wartości -  indywidualnych i  społecznych 
-  w tych powieściach, a co za tym id z ie , to , jak przedstawiany 
w nich jes t bohater, jego sytuacja, czego s ię  od niego wymaga. 
Rozważania autorki dotyczą trzech zasadniczych odmian powieś
ciowych: powieści obyczajowej i  psycholog icznej,literatury fak
tu oraz powieści fantastycznej.

BP/42 E.Sz.


