
Joanna Łuczyńska

"Słownik terminów literackich",
Autorzy: M. Głowiński, T.
Kostkiewiczowa, A.
Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Red.
J. Sławiński, Wrocław 1976 :
[recenzja]
Biuletyn Polonistyczny 19/4 (62), 122

1976



(1) SAUERLAND K arol: Z problemów badań nad dziełem Zygmunta 
Łempickiego. "P rzeg ląd  Humanistyczny" 1976 n r  s . 11-17.

Autor re fe ru je  kolejno te zagadnienia, k tóre w świetle badań nad dzie
łem Łempickiego można uznać za kluczowe. Są to przede wszystkim p ro 
blemy związane z rozpraw ą Łempickiego "W sprawie uzasadnienia poetyki 
czy ste j" . Autor re fe ru je  i in te rp re tu je  polemiczne wobec siebie i uzupeł
niające się nawzajem omówienia wyłożonych w n iej poglądów, dokonane 
p rzez  R, Ingardena, Z . M itosek, P . Lachmanna. Głównym problemem jest* 
tutaj usytuowanie poglądów krytyka w ram ach różnych nurtów XX-wiecz*- 
nego literaturoznaw stw a. Autor prezentuje także prace  Łempickiego po
święcone teo rii kultury  o raz  jego zain teresow ania dla socjologii l ite ra tu 
ry  i ku ltury . Osobny problem stanowią przyczyny nieukończenia p rzez  
krytyka podstawowego dzie ła : "Geschichte der deutschen L ite ra tu rw issen 
schaft"; są one związane z ewolucją jego poglądów literaturoznaw czych.

(I) SŁOWNIK TERMINÓW LITERACKICH. Autorzy: M. Głowiński,
T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sław ińska, J. Sław iński. Red. J.
Sław iński. Wrocław 1976, O ss. s s . 579, zł 190,-
Podstawę słownika stanowią hasła  w yjaśniające term iny swoiste dla 

h is to rii l i te ra tu ry , teo rii l i te ra tu ry , metodologii badań lite rack ich . P o
nadto uwzględniono pojęcia ukształtow ania na gruncie innych dyscyplin i 
p rzeję te  p rzez  lite ra tu ro  znawców, m .in . z lingw istyki, b ib liografii, bi
bliotekoznawstwa, księgoznaw stwa, teksto logii, edytorstw a, filmologii, 
teo rii sztuki, este tyk i. Publikacja zaopatrzona jest w cz te ry  indeksy, 
które obejmują podane po hasłach ich obcojęzyczne odpowiedniki -  angiel
skie, francusk ie , niemieckie i ro sy jsk ie .
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