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(II) JAZOWSKA Krystyna: "Sól ziemi" Wittlina a ekspresjo- 
nistyozna literatura o wojnie. "Pamiętnik Literacki" R. 
63:1972 z. 2, s. 51-85.

Rozprawa historycznoliteracka, której przedmiotem jest in
terpretacja powieści Wittlina "Sól ziemi" na tle - niemieckiej 
i polskiej - literatury o wojnie. W pracy można wyodrębnić 
trzy części: pierwsza (wstępna) ozęść poświęoona jest przed
stawieniu związków ekspresjonizmu niemieokiego i polskiego z 
problematyką moralną wojny i paoyfizmem; ozęść druga przynosi 
interpretaoję powieśoi Wittlina jako utworu, którego głównym 
tematem są nie zbrojne wydarzenia wojenne, ale raczej ich kon
sekwencja: pozbawienie ozłowieka jego ludzkiej indywidualnoś
ci; w części trzeoiej wskazuje autorka na obecność w powieś
oi Wittlina zjawisk, które myśl marksistowska w wiele lat po 
ukazaniu się tej powieśoi połączyła z pojęoiem reifikac ji: wy- 
mienność ozłowieka w ramach tej samej funkcji oraz dualizm 
świadomości ozłowieka będącego kimś innym jako osoba prywatna 
1 kimś innym jako osoba urzędowa.
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(II) SOKÓŁ Lech: Kształtowanie rzeozywistośoi soenioznej 
w teatrze S.I.Witkiewicza. "Przegląd Humanistyczny" R.16: 
1972 nr 4, s. 43-71.

Na przykładzie oztereoh wybranych sztuk ("Nowe jłyzwolenie?', 
"W małym dworku", "Matka", "Janulka, oórka Pizdejki") autor 
prezentuje szczególny i typowy dla teatru Witkacego sposób 
konstruowania świata przedstawionego: za pomooą zapożyczeń i 
cytaoji z dzieł innych autorów, bądź to w oelach parodystycz- 
nyoh ("W małym dworku"), bądź też - ozęśoiej - dla zorganizo
wania własnej oryginalnej struktury dramatycznej. Autor śle
dzi wszelkie, najdrobniejsze nawet nawiązania Witkacego do 
twórozośoi Wyspiańskiego, Rittnera, Strindberga, Ibsena oraz 
Feliksa Bernatowicza (jako autora "Pojaty, oórki Lezdejki"). 
Prowadzi go to do wniosku o literaokim charakterze rzeozywis
tośoi soenioznej u Witkaoego oraz do spostrzeżenia, że defor
macja w jego teatrze wiąże się ozęsto z deformacją literatu
ry.
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