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/1/ MUKA&OVSKY Jan: Wśród znaków i  struktur. Wybór szkiców.
Wybór, red. i  słowo wstępne Janusz Sławiński./Przeł.z czes.
Jacek Baluch i  in./. PIW. Warszawa 1971 s. 391, zł 37,-

Zbiór studiów estetycznych i  teoretycznych najwybitniejsze
go przedstawiciela czeskiego strukturalizmu /por. "Praska szko
ła strukturalna w latach 1926-1948". Wybór materiałów, Warszawa 
1968/, pochodzących z la t dwudziestych i  trzydziestych naszego 
stulecia. W tomie zebrano rozprawy stanowiące wykład metody Mu- 
karovskiego /np. "0 strukturalizmie"/, prace z zakresu socjolo
g i i  i  te o r ii  języka poetyckiego /np. "Uwagi o soc jo log ii języka 
poetyckiego"/, rozprawy o semantyce obrazowania poetyckiego/np. 
"Dwa studia o nazywaniu poetyckim"/, prace dotyczące zagadnień 
teo r ii prozy, teatru i  filmu. W tomie znajdują się również słow
ne studia Muka£ovskiego na temat dialogu i  monologu -  podstawo
wych form wszelkiej wypowiedzi językowej, potocznej i  artysty
cznej.

BP/42 E.Sz.

/1/ SKWARCZYŃSKA Stefania: Wokół teatru i  litera tu ry. /Stu
dia i  szkice/. I.W."PAX". Warszawa 1970 s. 368, zł 65,-

Książka zawiera rozprawy zgromadzone w dwu działach, odpo
wiadających zasygnalizowanym w tytule dwu kręgom problematyki. 
Każdy z działów otwiera studium odnoszące się zarówno do jed
nej, jak drugiej dziedziny sztuki i  podkreślające ich wzajemną 
łączność. Są to rozprawy o s ty l iz a c j i  oraz o formie rodzajowej. 
Ponadto w części pierwszej znalazły się prace dotyczące te o r ii  
teatru i  dramatu oraz cztery studia poświęcone twórczości dra
matycznej Wyspiańskiego. Zamyka ją sylwetka Leona Schillera ja
ko "poety teatru". Część druga zawiera rozprawy dotyczące m.in. 
utworów Kochanowskiego, Mickiewicza i  Słowackiego oraz! studium 
"Juliusz Kleiner jako metodolog i  teoretyk j  sztuki". Zamykają 
książkę materiały / lis ty , wypowiedzi o sztuce, wspomnienia/ z 
kręgu Heleny Modrzejewskiej.
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