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( ll)  ŻÓŁKIEW SKI Stefan : Entwicklûngstendenzen der polnischen 
liierarischen Kultur zwischen 1918 und 1939. /Tendencje rozwojowe 
w polskiej kulturze lite rack ie j 19 1 8 -1 9 3 9 /. W: Funktion der L ite ra 
tu r. Aspekte - Problème - Aufgaben. Red. D. Schlenstedt i in ., 
B erlin  1975, s . 77-94-.

Opis tendencji znamiennych w rozwoju kultury literackiej 1918-1939  

poprzedza omówienie kontekstu pozaliterackiego, na który składa się c a 

łość zjawisk i przemian społeczno-kulturowych tych lat. Autor przedsta

wia m .in. skutki instytucjonalizacji kultury, przemiany w środowiskach 

twórczych i czytelniczych w okresie kształtowania kultury masowej, formy 

organizacyjne pisarzy oraz funkcje społeczne tekstów literackich ( syntak

ty c zna, semantyczna i pragm atyczna). Znaczna część rozprawy poświęco

na jest głównym modelom funkcjonalnym dzieła sztuki, typom sytuacji ko

munikacyjnych i sposobom obiegu społecznego tekstów.
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<1I) ŻÓŁKIEWSKI Stefan: L iteratur in der Illegalität. Zur polnischen 
Kulturentwicklung während der faschistischen Okkupation. /L itera tu ra  
w podziemiu. O polskiej kulturze w okresie okupacji niem ieckiej/. 
"Z eitschrift für Slaw istik", Berlin 1976, nr 1 s . 1 5 -26 .

Autor przedstawia model polskiej konspiracyjnej kultury literackiej 

z lat 1939-1945 , ograniczony do obszaru tzw. Generalnej Guberni. Posłu

gując się obfitym materiałem statystycznym dowodzi, że mimo ogromnych 

stra t obieg dóbr kulturalnych przebiegał stosunkowo sprawnie - szcze 

gólnie dzięki ośrodkom ruchu oporu. Rozpatruje znaczenie organizacji 

społecznych i tajnego nauczania dla stanu kultury ówczesnej, specyfikę 

sytuacji tow arzyszącej tw órczości i recepcji dzieł artystycznych oraz  

przesunięcia w wyborach czytelniczych dotyczących tradycji i gatunków.

W zakończeniu stwierdza jedność konspiracyjnej kultury literackiej.
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