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Ksi¹¿ki wydane w 2012 roku
przez OTPN i Uniwersytet Opolski
Juliusz S³owacki w kontekstach kulturowych dawnych i wspó³czesnych
Autor: El¿bieta D¹browska, Irena Jokiel (red. nauk.)
ISBN: 978-83-7395-516-5
Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 288
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; OTPN
Zasadnicz¹ wartoœci¹ studiów o S³owackim jest zobaczenie romantycznego
twórcy w nowej perspektywie lektury, w odmienionych stylach poetyki odbioru
i historycznoliterackich kontekstów. Zderzenie widzenia tradycyjnego z ogl¹dem poetyki kulturowej i ponowoczesnych wersji czytania pozwala spojrzeæ na
romantyczne przestrzenie tekstu poprzez dekonstrukcje oswojonych interpretacji i metod¹ „archeologii dynamicznej” odkrywaæ przeoczone badawczo obszary, zbieraæ nowe dane do wiedzy na temat dzie³ S³owackiego, zw³aszcza zaœ
przewartoœciowañ w „s³owniku” obowi¹zuj¹cych w krytyce i historii literatury
ocen badanej twórczoœci. Mo¿liwoœci nowego odkrycia daj¹ zarówno medialne,
jak i multimedialne formy obecnoœci nowego S³owackiego. Tego rodzaju powroty do autorów „omówionych” i dialogiczne otwarcie nowych „jêzyków”
analityczno-interpretacyjnych s¹ znacz¹cym tropem obserwacji podsuwanym
w innych scenariuszach odczytañ i innych ni¿ dot¹d proponowanych rozwi¹zaniach literacko-kulturowych szyfrów (np. widzenie postaci romantycznej w optyce jej cielesnoœci zmienia „papierow¹ postaæ” w faktyczn¹ egzystencjê, pozwala na „dostrze¿enie faktu, i¿ cielesnoœæ w romantyzmie równie¿ wp³ywa³a
na projekty ideowe, œwiatopogl¹dowe czy historiozoficzne”). Kulturowe dociekania i literacka antropologia dobrze s³u¿¹ zmianie punktów widzenia romantycznego dzie³a i – wywo³uj¹c inne Ÿród³a relacji intertekstualnych i intersemiotycznych – daj¹ interesuj¹ce badawczo rezultaty (reminiscencje homeryckie,
dialog z byronizmem, S³owacki miêdzywojenny, S³owacki wobec malarstwa,
nowy S³owacki w nowych mediach, ale te¿ S³owacki „pod œl¹sk¹ strzech¹”).
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Ksi¹¿ka adresowana jest do specjalistów (literaturoznawców, kulturoznawców) oraz tych odbiorców (studentów, uczniów, nauczycieli), którzy s¹ zainteresowani nie tylko literatur¹, skoro studia o poecie wchodz¹ w rozmaite interakcje ze sztuk¹ (malarstwo, muzyka, film), z filozofi¹, ideologi¹, kultur¹.
Ksi¹¿ka dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
w ramach dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej naukê.
Ocaliæ pamiêci¹. Praktyki pamiêci i zapominania we wspó³czesnej prozie postjugos³owiañskiej („Studia i Monografie” nr 476)
Autor: Sabina Giergiel
ISBN: 978-83-7395-506-6
Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 276
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, OTPN
Monografia stanowi próbê refleksji nad prozatorsk¹ twórczoœci¹ czworga pisarzy pochodz¹cych z by³ej Jugos³awii. Wydarzenia z lat 90. XX wieku (a wiêc
rozpad wielonarodowej wspólnoty i powstanie na jej gruzach pañstw narodowych) s¹ dla autorki swoist¹ cezur¹, która dzieli egzystencje interesuj¹cych j¹
autorów na dwie czêœci, co szczególnie wyraŸnie odbija siê w tworzonej przez
nich literaturze. Autorkê zatem interesuje perspektywa podmiotowa, uwik³anie
tekstu literackiego w doœwiadczenia (auto)biograficzne i oddŸwiêk, jaki w podejmowanych przez pisarzy tematach i refleksjach mia³o zjawisko „utraty bezpieczeñstwa ontologicznego”.
Ksi¹¿ka zosta³a podzielona na cztery czêœci, ka¿da z nich poœwiêcona jest
jednemu z czworga wybranych pisarzy. S¹ nimi kolejno: Miljenko Jergoviæ
(Chorwat pochodz¹cy z Boœni), David Albahari (Serb o ¿ydowskich korzeniach), Daša Drndiæ (Chorwatka) i Aleksandar Hemon (Boœniak od lat mieszkaj¹cy w USA). W ka¿dym z rozdzia³ów dominuje jeden sposób myœlenia o pamiêci oraz jeden aspekt pamiêtania. Najwa¿niejsz¹ inspiracj¹ metodologiczn¹
w monografii jest tradycja hermeneutyczna (przede wszystkim w wersji zaproponowanej przez Paula Ricoeura), k³ad¹ca nacisk na interakcjê miêdzy konkretnym czytelnikiem i konkretnym tekstem literackim, która opiera siê na przekonaniu o potrzebie podjêcia przez odbiorcê próby zrozumienia. Rozwa¿ania
zaprezentowane w monografii wpisuj¹ siê ponadto w przemiany dyskursu akademickiego oraz przeobra¿enia samej wiedzy o literaturze, które po prze³omie
postrukturalistycznym zwróci³y siê ku tzw. kulturowej teorii literatury.
Ksi¹¿ka adresowana jest do badaczy literatury, studentów kierunków humanistycznych, jak równie¿ czytelników zainteresowanych wspó³czesn¹ proz¹ krajów s³owiañskich.
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Ksi¹¿ka dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
w ramach dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej naukê.
Filologiczny widnokr¹g. Obrazy stare i nowe
Autor: Krystyna Kossakowska-Jarosz i Jolanta Nocoñ (red. nauk.)
ISBN: 978-83-7395-498-4
Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 416
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, OTPN
Publikacja Filologiczny widnokr¹g. Obrazy stare i nowe pod red. Krystyny
Kossakowskiej-Jarosz i Jolanty Nocoñ zawiera 30 artyku³ów o tematyce literaturoznawczej, jêzykoznawczej, kulturoznawczej i glottodydaktycznej. Pogrupowane one zosta³y w piêæ rozdzia³ów zatytu³owanych kolejno: Obrazy œwiata,
Obrazy ludzi, Obrazy myœli, Obrazy tekstów i Obrazy jêzyka. Przedmiotem badañ s¹ ró¿nego rodzaju teksty: utwory literackie i muzyczne, filmy, teksty prasowe i tzw. u¿ytkowe (w tym og³oszenia towarzyskie, ¿yciorysy uczniów, negocjacje), tak¿e teksty kultury tradycyjnej i regionalnej. Czêœæ artyku³ów podejmuje
problemy zwi¹zane z edukacj¹ filologiczno-kulturow¹ we wspó³czesnym œwiecie. Równie zró¿nicowane i zindywidualizowane s¹ metodologie badawcze
i przywo³ywane konteksty interpretacyjne. Ca³oœæ sk³ada siê na zintegrowany
obraz wspó³czesnych badañ filologicznych.
Praca adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – zarówno akademickich specjalistów, jak i osób zainteresowanych dawn¹ i wspó³czesn¹ kultur¹,
a tak¿e problemami edukacji kulturowo-jêzykowej, w tym do nauczycieli.
Ksi¹¿ka dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
w ramach dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej naukê.
L’image de la femme dans l’œuvre d’Émile Zola (Obraz kobiety w twórczoœci
Emila Zoli) („Studia i Monografie” nr 472)
Autor: Anna Kaczmarek
ISBN: 978-83-7395-487-8
Format: B5 Rok wydania: 2012 Liczba stron: 240
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, OTPN
Tematyka monografii wykracza poza ramy œciœle literackie i obejmuje kwestie socjologiczne, psychologiczne oraz antropologiczne. Praca wpisuje siê równie¿ w szeroko pojêt¹ perspektywê badañ nad kobiet¹ i kobiecoœci¹ w XIX wieku z perspektywy ponad stu lat rozwoju spo³ecznego i kulturowego, co ma
szczególne znaczenie w dobie zainteresowania zagadnieniami gender oraz przewartoœciowañ zachodz¹cych w tradycyjnych modelach i schematach spo³ecz-
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nych. Zastosowanie w analizie metodologii postfeministycznej oraz poszerzenie
materia³u œciœle literackiego (powieœci) o elementy publicystyczne autorstwa
tego samego pisarza (kroniki i polemiki prasowe) pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie
solidnie umotywowanych wniosków, z których wynika mo¿liwoœæ ca³kowicie
nowego odczytania twórczoœci Emila Zoli z pominiêciem stereotypowego klucza historyczno-spo³ecznego. Badania przeprowadzone przez autorkê pozwalaj¹
ukazaæ znanego, lecz dziœ ju¿ nieco zapomnianego pisarza jako twórcê wyprzedzaj¹cego swych wspó³czesnych w pogl¹dach dotycz¹cych tego, co dziœ nazywa siê to¿samoœci¹ kulturow¹ p³ci, a co mo¿e przywróciæ zainteresowanie jego
twórczoœci¹, bardzo istotn¹ dla rozwoju nowoczesnej literatury europejskiej.
Licz¹ca ok. 220 stron monografia jest pierwszym opracowaniem tej tematyki
dokonanym przez autora pochodzenia polskiego. Obejmuje wstêp, trzy rozdzia³y o ró¿nej d³ugoœci, analizuj¹ce ró¿ne aspekty funkcjonowania kobiety
w patriarchalnym spo³eczeñstwie XIX-wiecznej Francji, konkluzjê, obszern¹ bibliografiê oraz 10-stronicowe streszczenie w jêzyku polskim. Praca jest adresowana do literaturoznawców – wyk³adowców i studentów filologii romañskiej.
Ksi¹¿ka dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
w ramach dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej naukê.

