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/11/ KOWAISKA Aniela: Felieton Ludwika Krzywickiego na 
łamach "Ogniwa", tygodnika naukowego, społecznego, l i t e 
rackiego i  politycznego /1904-1905/ "Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Łódzkiego". Seria I :  ^auki Humańistyczno-
-Społeczne. 82. Łódź 1971 s. 47-56.

Skrótowe omówienie cyklu felietonów Krzywickiego ukazu
jących się na łamach "Ogniwa" w latach 1904-1905 p t."s ic itu r  
ad Yirtutem" /wyd. książkowe pt. "Takimi będą drogi wasze"/. 
Felietony te , o charakterze wskazań moralnych, zwrócone do 
młodzieży stołecznej, wywarły w ielk i wpływ na kształtowanie 
s ię  etyki la ick ie j w Polsce. Krzywicki łączył postawę cha
rakterystyczną dla postępowej in te lig en c ji zgrupowanej wo
kół "Ogniwa" /Kelles-Krauz, Nałkowski/ z atrakcyjną dla ów
czesnego czytelnika stylistyką modernistyczną /częste s ty l i
zacje b ib lijn e/ . Felieton jego jest bardzo charakterystyczny 
dla "Ogniwa" -  i  jako forma wypowiedzi, i  jako wyraz poglą
dów.
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/11/ BUREK Tomasz: Zamiast powieści. C^yt.Warszawa 1971 
s. 326, nlb. 2, z ł 30,-

Tom szkiców poświęconych polskiej prozie la t sześćdzie
siątych. Autor poszukuje w utworach prozatorskich r ea liz a c ji 
ogólniejszych id e i artystycznych i  kulturalnych, bada ich u
dzia ł w wytwarzaniu tych id e i. Dlatego książka jest bardzo 
indywidualnym, syntetycznym wizerunkiem prozy polsk iej os
tatnich la t ,  określa je j  miejsce w rozwoju XX-wiecznej po
w ieści, je j  stosunek do postępowych id e i artystycznych w prze
szłośc i, w okresie modernizmu i  dwudziestolecia międzywojen
nego. Przede wszystkim zaś docieka literack ich  i  pozalite
ra ckich przyczyn, dla których w d z is ie jsze j prozie nie może 
s ię zrealizować pełna perspektywa poznawcza powieści, lecz 
dominują różne formy pograniczne i  zastępcze -  "proza na brud
no", autobiografia, pamiętnik, esej historyczny.
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