
Od Redakcji

Chi vuol dell’acqua chiara vada alla fonte.
przysłowie włoskie

Metafora źródła jest jednym z najstarszych i najbardziej powszechnie eksploato-
wanych w historii kultury wyobrażeń. Pojęcie to bardzo łatwo poddało się me-
taforyzacji w języku i zaczęło odnosić się nie tylko do górskich zdrojów, ale też 
– do idei początku, genezy. Poszukiwanie owych przyczyn wszelkich zjawisk, 
a więc – poszukiwanie źródeł, stało się zarazem podstawowym impulsem do 
powstania refleksji filozoficznej spod znaku starożytnej filozofii przyrody. Tym 
samym źródło przestało symbolizować jedynie początek i stało się jednocześnie 
celem, końcem – dotrzeć do źródeł jakiegoś problemu to wszak odbyć podróż do 
samego kresu, zakończyć trwające wcześniej poszukiwania. W refleksji huma-
nistycznej, mimo zmieniających się wciąż metodologii i akademickich tendencji, 
badania stawiające sobie za cel odkrycie praform konkretnego zjawiska czy idei, 
rozpoznanie źródeł danej koncepcji, niezmiennie uznawane są za istotne, a ich 
rezultaty wzbudzają entuzjazm badaczy. Teleologiczny wymiar źródła stanowi 
zatem bodziec do kolejnych naukowych eksploracji, kto bowiem chce poznać 
prawdziwe znaczenie jakiejś artystycznej czy filozoficznej koncepcji, powinien 
prześledzić do samego źródła drogę ewolucji, jaką koncepcja ta przeszła od naj-
bardziej zamierzchłych czasów w historii kultury.

Owo dążenie do odkrycia źródeł jest też ideą, która przyświeca artykułom ze-
branym w niniejszym, szóstym już tomie serii Źródła Humanistyki Europejskiej. 
Prezentowane w tej publikacji teksty powstały podczas zajęć Warsztat pracy na-
ukowej prowadzonych przez prof. dr. hab. Kazimierza Korusa na studiach dok-
toranckich przy Wydziale Filologicznym UJ w roku akademickim 2012/2013. Ze 
względu na metodologiczny i tematyczny wielogłos badań prowadzonych przez 
doktorantów i doktorantki literaturoznawstwa oraz różnorodność podejmowanej 
problematyki teksty zostały podzielone na trzy rozdziały, z których każdy poka-
zuje owo dążenie do źródła na inny sposób – od odnalezionej tradycji, poprzez 
rozważania teoretyczne, aż do dalszych poszukiwań.
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Pierwsza część poświęcona została refleksji teoretycznej rozumianej jak naj-
szerzej – od rozważań dotyczących teorii kultury, poprzez analizy z pogranicza 
retoryki i literaturoznawstwa, aż do dociekań przekładoznawczych. Bartłomiej 
Bednarek dzieli się w swoim studium uwagami na temat metodologii badań nad 
kulturą. Pisze o teoretycznych dylematach, z którymi może zostać skonfronto-
wany badacz zajmujący się kulturą starożytną. Przemysław Biernat podejmuje 
się analizy tekstu De morbo sacro, a szczególną uwagę zwraca na stosunek auto-
ra dzieła do wędrownych specjalistów rytualnych. W tekście Katarzyny Gary 
przedstawione zostały natomiast bizantyńskie kolekcje ćwiczeń retorycznych, 
które pozwalają poznać ciągłość późnoantycznej tradycji progymnasmatycz-
nej. Autorka podejmuje się analizy pierwszego ćwiczenia retorycznego – bajek 
– i porównuje bizantyńskie bajki z ich antycznymi odpowiednikami, dowodząc 
żywotności gatunku. Katarzyna M. Grabarczyk skupia się na funkcji poję-
cia „simulacrum” w dziele Lukrecjusza De rerum natura. Lukrecjusz korzystał 
z koncepcji Epikura, którą filozof zawarł w Liście do Herodota. W swoich po-
szukiwaniach autorka odwołuje się do kognitywistycznej teorii metafory. Hubert 
Hładij proponuje komparatystyczno-historyczne spojrzenie na kategorie symbo-
lu i sugestii oraz sposób ich funkcjonowania w europejskiej i indyjskiej tradycji 
literackiej. Przechodząc od statusu symbolu w europejskich poetykach, poprzez 
indyjskie wyobrażenie o języku poetyckim, aż do teorii sugestii, autor przed-
stawia szczegółowe studium obu kategorii rozumianych jako istotne chwyty
literackie. Panegiryk na cześć Trajana autorstwa Pliniusza Młodszego analizuje 
w swoim artykule Andrzej Kuźma, pokazując, w jaki sposób starożytny pisarz 
stosował antonomazję. Damian Sochacki zaś prezentuje refleksję na temat Listu 
do Pammachiusza autorstwa świętego Hieronima. W oparciu o ten przekłado-
znawczy traktat autor przedstawia późnoantyczne strategie tłumaczeniowe.

Teksty skupione w drugim rozdziale poświęcone zostały tradycji – antycznej, 
żydowskiej i biblijnej – uobecniającej się w utworach literackich, mowach po-
chwalnych, a także w jednym przypadku – w czasopiśmie z początku wieku. 
Część ta dzieli się na trzy tematyczne sekcje zgodnie z genezą odkrytych przez 
Autorów i Autorki odwołań do tradycji. Artykuł Magdaleny Garbacik otwie-
ra rozważania nad odkrywaną na nowo tradycją antyczną w powieści Sándora 
Máraiego Pokój na Itace. Autorka podejmuje się analizy powieści dwudziesto-
wiecznego pisarza węgierskiego w kontekście Odysei Homera, zwracając szcze-
gólną uwagę na kreatywny sposób, w jaki autor wykorzystuje motywy anty-
czne do zobrazowania kondycji współczesnego człowieka. Adam Nowakowski 
w swoim tekście poddaje analizie cykl poetycki Michaiła Łomonosowa Roz-
mowy z Anakreontem, w którym poeta wchodzi w dialog z antycznym twórcą, 
przedstawiając jednocześnie własny program poetycki. Autor tekstu pochyla się 
nad czterema utworami rosyjskiego pisarza, wyczytując z nich „manifest poety 
obywatelskiego”. W studium poświęconym prozie Frances Burney Anna Pa-
luchowska-Messing analizuje natomiast trzy powieści dziewiętnastowiecznej 
pisarki brytyjskiej, proponując ich nową interpretację. Odczytanie to autorka 
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opiera na metodologicznych propozycjach Michaiła Bachtina i Jacques’a La-
cana, podkreślając jednocześnie analogie pomiędzy światem przedstawionym 
w tekstach poddawanych lekturze a rzymską tradycją Saturnaliów. W kontek-
ście dialogu sokratejskiego Katarzyna Piekarz odczytuje rozmowy prowadzo-
ne w czasie śledztw opisanych w powieściach kryminalnych Andrei Camille-
riego, starając się wykazać zarówno różnice (rozmówca wiedziony do prawdy 
u Sokratesa a przeprowadzający rozmowę detektyw próbujący dociec prawdy 
u Camilleriego), jak i podobieństwa (dążenie do prawdy za wszelką cenę) pomię-
dzy oboma sposobami prowadzenia rozmowy. W swoim artykule Tomasz Sur-
dykowski skupia się natomiast na sposobach traktowania dziedzictwa starożyt-
ności we współczesnej twórczości pisarzy karaibskich. Autor artykułu analizuje 
przekonania dające się wyczytać z literatury takich twórców jak Derek Walcott 
czy Edouard Glissant, dla których Rzym staje się symbolem kulturowego impe-
rializmu. Joanna Szwed-Kostecka swój tekst poświęca mowom pochwalnym 
na cześć świętego Pawła autorstwa świętego Jana Chryzostoma. Odwołując się 
do schematów panegiryków, autorka szuka takiego schematu w pismach Złoto-
ustego. Anna Magdalena Wołek prezentuje wyniki swoich badań na temat zna-
czenia krwi w świecie starożytnym. Na podstawie licznych przykładów z dzieł 
pisarzy starożytnych autorka analizuje symbolikę krwi w kulturze oraz religii 
starożytnej. Trzy kolejne studia poświęcone zostały dialogowi współczesnych 
autorów z tradycją biblijną. Elena Kurant podejmuje się analizy dwóch tekstów 
dramatycznych autorstwa Iwana Wyrypajewa, Lipiec oraz Księga Rodzaju 2, de-
finiując obecne w nich subiektywne, a nawet subwersywne nawiązania do Biblii 
jako grę z tradycją, wyznacznik poszukiwań formalnych czy też próbę odkrycia 
na nowo współczesnego człowieka. Olga Lewandowska z kolei analizuje mo-
tywy biblijne i mitologiczne możliwe do odnalezienia w twórczości rosyjskie-
go barda Aleksandra Galicza. Poruszona zostaje również kwestia aktualności 
owych motywów oraz związanych z nimi ideałów. Autorka stwierdza, że szero-
ko rozumiana kultura antyczna stanowiła dla Galicza inspirację do samodzielne-
go przekształcania mitu i umieszczenia go w realiach społeczeństwa radzieckiej 
Rosji. Artykuł Aleksandry Surdykowskiej wreszcie poświęcony jest analizie 
i interpretacji utworu dramatycznego Daniiła Charmsa Upadek, czyli o pozna-
niu dobra i zła. Didaskalia. Autorka umieszcza tekst w dwóch historycznych 
kontekstach – wobec dyskusji nad Biblią oraz w odniesieniu do społeczno-poli-
tycznej sytuacji rodzącego się totalitaryzmu, w której tworzył Charms. Sekcję 
poświęconą odnalezionym śladom tradycji żydowskiej otwiera analiza artyku-
łów Żydów niemieckich z przełomu XIX i XX wieku, zamieszczonych w czaso-
piśmie „Die Welt”, dokonana przez Katarzynę Cenę-Rusnak. Teksty prasowe 
są według Autorki próbą przybliżenia historii literatury i kultury jidysz współ-
czesnym, co z kolei miało prowadzić do zrozumienia koncepcji „żydostwa”, 
a celem nadrzędnym niejednokrotnie przeciwstawnych koncepcji było zacho-
wanie tożsamości narodowej Żydów. Anna Gawlikowska i Wojciech Kowalski 
zwracają uwagę na podobieństwa między sposobem problematyzowania kwestii 
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tożsamości w twórczości dwóch pisarzy żydowskich na obczyźnie – antycznego 
historyka Józefa Flawiusza oraz współczesnego pisarza amerykańskiego Philipa 
Rotha. Studium zamykające tę część publikacji stanowi swoisty dyptyk obrazu-
jący płynne przejście od starożytności do współczesności. 

Ostatnia część publikacji odzwierciedla dalsze poszukiwania nakierowane na 
odnalezienie bardziej odległych źródeł oraz efekty prowadzonych przez Auto-
rów i Autorki intelektualnych peregrynacji. Docierają oni bowiem do lokalizacji 
umiejscowionych nie tylko w ramach europejskiego horyzontu, ale i poza nim, 
co świadczy o szerokim spektrum możliwości interpretacji pojęcia źródła. Jako 
pierwsza Agnieszka Baczewska przedstawia ewolucję na gruncie kultury eu-
ropejskiej jednej z najbardziej charakterystycznych postaci komedii dell’arte – 
Arlekina. Przedstawione zostają jej średniowieczne korzenie, ze szczególnym 
uwypukleniem tradycji folkloru germańskiego i skandynawskiego, jak również 
rozmaite jej odmiany w poszczególnych krajach europejskich. Autorka przybli-
ża drogę, jaką przeszedł Arlekin od czasów antycznych po współczesne kino. 
Zamiarem Marianny Chłopek-Labo jest przedstawienie współczesnego ideału 
mężczyzny wyłaniającego się z lektury powieści Oksany Zabużko Badania te-
renowe nad ukraińskim seksem. Przy pomocy pojęcia habitus autorka analizuje 
obraz kobiety oraz wyłaniający się z niego obraz mężczyzny, a odczytane ideały 
uznaje za kontynuację antycznej koncepcji homo concors. Przedmiotem analizy 
artykułu Piotra Kawuloka są przemiany, jakie zaszły w dziewiętnasto- i dwu-
dziestowiecznej powieści tureckiej w kontekście koncepcji nowoczesności lite-
rackiej. Tym samym to europejska humanistyka, a raczej twórczość artystyczna, 
staje się źródłem, z którego inspirację czerpie kultura należąca do islamskie-
go kręgu kulturowego. Tekst Natalii Palich z kolei skoncentrowany jest na do-
świadczaniu przestrzeni w młodej prozie czeskiej, naznaczonej tendencją do 
przekraczania granic europejskich i umieszczania fikcji w odległych lokaliza-
cjach. Genezę tego typu praktyk prozatorskich autorka identyfikuje w obrębie 
zdefiniowanej przez Arystotelesa kategorii zadziwienia oraz w ponowoczesnych 
koncepcjach przestrzeni. W tekście Pauliny Piotrowicz analizie poddany zosta-
je przedstawiony w Il libro dell’arte di mercatura Benedetta Cotrugliego obraz 
kupca idealnego, który stał się emblematyczną figurą dla rozwijającej się grupy 
społecznej poszukującej swojej tożsamości i miejsca w społeczeństwie. Celem 
tekstu Sary Wilkiewicz jest natomiast analiza i interpretacja rękopisu Mémoire 
sur Waïhou ou l’Isle de Pâques z kolekcji berlińskiej w Bibliotece Jagiellońskiej, 
nieznanego dzieła Johanna Reinholda Forstera, w kontekście mitu „dobrego dzi-
kusa” oraz idealizacji świata odkrywanego przez Europejczyków.

Zebrane tu studia, mimo tematycznej polifonii wynikającej ze zróżnicowa-
nych zainteresowań badawczych ich autorów i autorek, zdają się jednak w spra-
wie istoty poszukiwań źródeł myśli humanistycznej mówić jednym głosem. Do-
wodzą bowiem, że idea początku stanowi kluczową inspirację dla wszystkich 
badaczy bez względu na wybraną przez nich specjalizację. Mamy nadzieję, że 
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niniejszy tom, stanowiący przyczynek do poszukiwań źródeł humanistyki euro-
pejskiej, zyska uznanie jak najszerszego grona czytelniczego.

***

Redakcja niniejszej publikacji pragnie złożyć podziękowania Panu Profesorowi 
Kazimierzowi Korusowi za zaangażowanie w proces tworzenia tej wyjątkowej 
inicjatywy wydawniczej, jaką bez wątpienia są Źródła Humanistyki Europej-
skiej, promotorom i promotorkom, których cenne uwagi pomogły udoskonalić 
zaprezentowane tu teksty, a także wszystkim osobom, które współtworzyły 
z nami niniejszy tom.

Natalia Palich, Magdalena Garbacik, Piotr Kawulok, Joanna Szwed-Kostecka
Kraków, czerwiec 2013 r.


