
Od Redakcji

Niniejszy, piąty już tom Źródeł Humanistyki Europejskiej („Iuvenilia Philolo-
gorum Cracoviensium”) jest rezultatem pracy doktorantów Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zebrane artykuły powstały podczas kursu 
„Warsztaty pracy naukowej” prowadzonego przez prof. dr. hab. Kazimierza Ko-
rusa w roku akademickim 2011/2012. Teksty dotyczą zjawisk i tradycji literac-
kich, które pojawiły się w starożytności i są kontynuowane do czasów współ-
czesnych. Piąty tom Źródeł Humanistyki Europejskiej został podzielony na trzy 
części tematyczne. 

Pierwsza z nich, zatytułowana Tożsamość miejsc, zawiera artykuły traktujące 
o konkretnych miejscach. Autorzy skupiają się na przedstawieniu danych prze-
strzeni, ich postrzegania i tradycji. Olga Bartosiewicz przedstawia pojęcia juda-
izmu i hellenizmu w dziełach rumuńskiego poety Benjamina Fundoianu. Autor-
ka, koncentrując się na esejach pisarza, opisuje rolę intelektualistów żydowskich 
w Rumunii na początku XX wieku. W artykule Sylwii Filipowskiej czytamy 
o stereotypowym postrzeganiu Stambułu przez dziewiętnastowiecznych pol-
skich podróżników. Autorka przedstawia utarte w tradycji polskich opisów po-
jęcia starożytnego piękna i tureckiej brzydoty, powołując się na opisy między 
innymi Maurycego Manna, Pawła Orzechowskiego, Jana Gnatowskiego czy Le-
opolda Starzeńskiego. Anna Gwiżdż przedstawia wizję Europy w dziele jedne-
go z najwybitniejszych współczesnych pisarzy australijskich Christosa Tsiolka-
sa zatytułowanym Martwa Europa. Artykuł Katarzyny Maniowskiej stanowi
analizę kategorii czasu w książce Salvatore Cambosu Miele Amaro. Autorka 
analizuje postrzegane przez Cambosu różne poziomy czasowe, które wyznacza-
ją ciągłość kulturową Sardynii, przybliżając czytelnikowi tradycję i kulturę tego 
obszaru. Justyna Pałka skupia się na powieściach Svetlany Velman-Janković 
i Slobodana Selenicia. W opisach powojennej rzeczywistości Belgradu doszuku-
je się pozytywnych aspektów kultury miejskiej, dostrzegając ich prawzór w an-
tycznej koncepcji pólis. Michael Sobczak pokazuje obraz krakowskich Żydów 
w podróżniczym reportażu Alfreda Döblina zatytułowanym Podróż po Polsce. 
Autor podkreśla, iż Döblin, pisarz żydowskiego pochodzenia, opisał między in-
nymi Kraków i jego mieszkańców, przez co jego reportaż stanowi cenny doku-
ment ukazujący żydowską kulturę w Krakowie w ostatnich latach przed drugą 
wojną światową. 
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Druga część, zatytułowana Tożsamość rozdwojona, zawiera osiem artykułów 
koncentrujących się na problemach z osobowością, jak również na dwojakim 
postrzeganiu rzeczywistości oraz istot mitologicznych. Justyna Romanowska 
prezentuje refleksję na temat obecności elementów mitologii greckiej i rzym-
skiej w barokowym poemacie Jovana Rajicia. Autorka wskazuje funkcjonowa-
nie tradycji antycznej na gruncie serbskiego baroku. Justyna Migdał ukazuje 
świat magii i demonów w Historii sekretnej, dziele przypisywanym bizantyń-
skiemu historykowi Prokopiuszowi z Cezarei. Autorka przedstawia stan badań 
nad demonologią w dziełach Prokopiusza, zastanawia się również nad wpły-
wem wcześniejszej historiografii na twórczość omawianego historyka. W ar-
tykule Michała Milczarka czytelnik odnajduje zestawienie dwóch filozofów – 
Sokratesa oraz Nikołaja Fiodorowa. Autor wykazuje podobieństwa w biografii 
obu omawianych myślicieli, jak również podobieństwo na płaszczyźnie idei. 
Olga Stawińska omawia scenariusze inicjacyjne w prozie słowackiej po 1989 
roku. Autorka wykazuje, iż ten rodzaj literatury jest popularny do dziś, zarówno 
wśród czytelników, jak i pisarzy, a powieści inicjacyjne są jednymi z najlepiej 
sprzedających się książek. Lidia Szczepanik zajmuje się opowiadaniem Margu-
erite Yourcenar Kali Beheaded ze zbioru Oriental Tales. Porównując postać bo-
gini Kali przedstawioną w mitach i tą z opowiadania, udowadnia, że nie ma 
pomiędzy nimi podobieństwa, co skłania do refleksji nad źródłami przedstawie-
nia Kali ukazanej przez francuską pisarkę. Artykuł Tatiany Szurlej koncentruje 
się na Dzieciach Apokalipsy Indry Sinhy. Autorka opisuje zawarte w powieści 
indyjskiego autora wizje zagłady, zwierzęcość i religijny synkretyzm, docho-
dząc do wniosku, że elementy hinduistyczne i chrześcijańskie zlewają się ze 
sobą, islam zaś, choć obecny, właściwie nie uczestniczy w procesie synkrety-
zmu. Anna Wolny w swoim artykule opisuje hybrydyczne strategie tożsamoś-
ciowe. Źródłem do jej badań jest powieść brazylijskiego prozaika żydowskiego 
pochodzenia Moacyra Scliara, zatytułowana O centauro no jardim. Anna Wołek 
ukazuje obraz plemion słowiańskich w VI wieku, opisywanych przez bizantyń-
skiego historyka Prokopiusza z Cezarei. Autorka zwraca uwagę na powtarzane 
przez Prokopiusza stereotypowe opinie, jak i na dość dużą zgodność jego opisów 
z materiałem archeologicznym. 

Trzecia część artykułów opatrzona jest tytułem Tradycje literackie i zbiera 
prace będące analizami językoznawczymi i literackimi. Bartłomiej Bednarek 
podejmuje problem semiotyki obuwia. Autor podkreśla, że myślenie indukcyjne 
bywa szkodliwe, gdyż pozwala na podstawie bardzo niewielkiej ilości danych 
dojść do imponujących konkluzji. Katarzyna Gara opisuje tradycję epistolarną 
i bajkową dzieła Teofilakta Symokatty, żyjącego na przełomie VI i VII wie-
ku. Autorka, analizując literaturę wcześniejszą, dowodzi, że Symokatta czerpał 
z poprzedników, wybierając to, co najzwięźlejsze i najciekawsze. W artykule Da-
miana Kalitana znajdzie czytelnik literacką analizę Pieśni 68 rzymskiego poety 
z grona neoteryków, Katullusa. Autor wskazuje na istotną rolę retardacji w kom-
pozycji omawianego utworu. Anna Kowalcze-Pawlik proponuje w swoim arty-



Od Redakcji  15

kule reinterpretację postaci i postawy Prospera z Burzy Williama Shakespeare’a 
w świetle renesansowych koncepcji retoryczno-etycznych. Autorka skupia się 
szczególnie na przyczynowej relacji języka, namiętności i świata fizycznego. 
Wojciech Kowalski przedstawia relację tradycji dzieciństwa Jezusa z dziełem 
Hermiasza Sozomena, autora chrześcijańskiego z V wieku. Autor zwraca uwagę 
na erudycję omawianego pisarza oraz wykorzystanie przez niego pism apokry-
ficznych. Doktor Iwona Milewska zajmuje się badaniami nad eposem indyjskim, 
Mahabharatą. Autorka dokonuje przeglądu polskich tłumaczeń tego dzieła, jak 
również wskazuje problemy, z jakimi borykają się zajmujący się tym eposem ba-
dacze, oraz przedstawia aktualny stan badań nad nim. Przedmiotem badań Bar-
bary Rumbinas jest powieść The Pioneer’s, której autorem jest James Fenimore 
Cooper. Autorka zwraca uwagę, iż Fenimore nie daje odpowiedzi na postawione 
w książce pytania, ale pozostawia je do oceny czytelnika. 

Mamy nadzieję, że zebrane w niniejszym tomie artykuły będą stanowiły cen-
ne źródło wiedzy nie tylko dla filologów. Trafność i aktualność głęboko zako-
rzenionych w kulturze europejskiej idei humanistycznych sprawia, że poszuki-
wanie źródeł to temat wciąż aktualny i inspirujący dla badaczy. 

***

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie Panu Profesorowi Kazimierzowi 
Korusowi, pomysłodawcy serii „Źródła Humanistyki Europejskiej” i jej redak-
torowi naukowemu, za cenne uwagi i pomoc merytoryczną. Dziękujemy rów-
nież Pani Doktor Anastazji Oleśkiewicz za pomoc w przygotowaniu książki do 
druku. Słowa podziękowania niech zechcą przyjąć wszyscy recenzenci, opieku-
nowie naukowi i promotorzy autorów, którzy wzbogacili artykuły swymi cen-
nymi uwagami.
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