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nauka

1 marca w Instytucie Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie odbyła się premiera 

Słownika polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Poję-
cia – terminy – zjawiska – przekroje pod redakcją na-
ukową Józefa Bachórza, Grażyny Borkowskiej, Teresy 
Kostkiewiczowej, Magdaleny Rudkowskiej i Mirosława 
Strzyżewskiego. Ta obszerna, trzytomowa, publikacja 
ukazała się pod auspicjami Instytutu Badań Literackich 
PAN oraz Instytutu Literatury Polskiej UMK, natomiast 
opracowaniem redakcyjnym i dystrybucją książki za-
jęło się Wydawnictwo Naukowe UMK. Książka mogła 
ukazać się dzięki finansowaniu w ramach dwóch pro-
jektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
kierowanych przez prof. Mirosława Strzyżewskiego 
z Instytutu Literatury Polskiej UMK oraz dyrektora 
Wydawnictwa. 

Publikację tworzy 175 haseł napisanych przez 102 
autorów z wielu ośrodków akademickich, w tym rów-
nież pracowników i doktorantów naszego Uniwersy-
tetu. Hasła są autorskimi, choć przygotowanymi we-
dług wytycznych ustalonych przez zespół redaktorów, 
i syntetycznymi ujęciami najważniejszych problemów 
krytyki literackiej z lat 1764–1918, dodajmy – niezwykle 
rozproszonej w wielu publikacjach: czasopismach, bro-
szurach, książkach. A był to w dziejach polskiej kultury 
okres szczególny – nie tylko ze względu na czas zabo-
rów, ale i początek i rozwój procesów modernizacyjnych 
w społeczeństwie, jak również nowych tendencji este-
tycznych oraz ideowych w literaturze i sztuce. Ponadto 
w tym okresie powstały niemal wszystkie nowocze-
sne formy wypowiedzi krytycznoliterackiej uprawiane 
do dziś. Mimo że hasła dotyczą krytyki literackiej, to 
uwzględniają również konteksty pozaliterackie – m.in. 
historyczny, kulturowy, filozoficzny czy edytorski, przez 
co poszerzają krąg odbiorców słownika.

Intensywne prace nad pierwszym w historii nauki 
polskiej tego typu słownikiem trwały przez ostatnie pięć 
lat, choć koncepcja i zalążki badań powstały znacznie 
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wcześniej – w środowisku Instytutu Badań Literackich 
PAN. W efekcie otrzymaliśmy naukowe opracowanie 
ujęte w przystępną formę zbioru haseł o objętości od 
kilku do ok. 20 stron (w zależności od kategorii przypo-
rządkowania), które mogą posłużyć przede wszystkim 
badaczom literatury i kultury, jak i studentom. Książka 
ukazała się w ramach nowo utworzonej serii „Vade-
mecum Humanisty”, kontynuując tym samym tradycję 
fundamentalnych publikacji dawnej serii „Vademecum 
Polonisty”.
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płana Najświętszego Sakramentu. Później zaś Turki z ma-
zowieckiej Góry w momencie Podniesienia jednocześnie 
padają na ziemię – zgodnie z ewangelicznym przekazem 
o przerażonych strażnikach rzymskich. Po chwili Turki 
groźnie, acz w popłochu, przeciskają się przez stojących 
w kościele wiernych i głównymi drzwiami wybiegają ze 
świątyni. Natomiast w podkarpackich miejscowościach 
odbywają się specjalne parady Turków oraz innych „for-
macji” tworzących straż Grobu Pańskiego.

Rękawka
Od XV wieku, albo i wcześniej, w pierwszy wto-

rek po Wielkanocy krakowianie udawali się na wzgórze 
zwane Rękawką, gdzie – jak mówi Lucjan Siemieński – 
jednych wabiła kapliczka św. Benedykta, drugich mogiła 
legendarnego Krakusa, a wszystkich „pocieszna kroto-

chwila rzucania ze stromej góry jajek, bułek, orzechów, 
pierników i innych przysmaków”, o które ubodzy (także 
żacy) wszczynali awantury i bijatyki. Wielokrotnie zaka-
zywano zrzucania żywności i bójek o nią, aż w końcu 
zwyczaj rękawki przekształcił się w wielkanocny festyn 
o nieco spokojniejszym charakterze.

***

Polskie (i nie tylko) tradycje wielkopostne i wiel-
kanocne są niezwykle zróżnicowane. Wprawdzie sensy 
niektórych z nich dziś już są trudne do rozpoznania, to 
jednak wydaje się, że dla naszych przodków miały istot-
ne znaczenie – zarówno religijne, jak i społeczne (dla 
jednostki i dla zbiorowości), dlatego warto je poznawać.

Autor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lu-
doznawczego.
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