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Ksi??ka stanowi prób? monograficznego uj?cia problemu recepcji siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego w polskiej
literaturze powojennej. O skali powzi?tego przez autork? zadania ?wiadczy to, ?e przedmiotem jej bada? s? nie tylko
siedemnastowieczne obrazy holenderskie i, odnosz?ce si? do nich, polskie utwory literackie, ale równie? teksty
dziewi?tnastowiecznych pisarzy i krytyków (najcz??ciej francuskich), które ukszta?towa?y tak zwany mit Holandii z?otego wieku.
Autorka zaznajamia czytelnika z historycznie uwarunkowanymi, zmieniaj?cymi si? modelami percepcji siedemnastowiecznego
malarstwa holenderskiego. Oryginalnym osi?gni?ciem jest wypracowany przez badaczk? klucz genologiczny, b?d?cy
konsekwencj? historycznoliterackiej tezy na temat zapo?redniczenia polskiej dziewi?tnastowiecznej recepcji malarstwa
holenderskiego z?otego wieku z zachodnioeuropejskiej dziewi?tnastowiecznej literaturze i krytyce artystycznej. Okazuje si?, ?e
pisarze, tacy jak Czapski, Herling-Grudzi?ski, Mi?osz, Herbert, Zagajewski, Wencel – by wymieni? tylko niektórych bohaterów
ksi??ki – podobnie jak niegdy? Fromentin, Thoré, Balzac, postrzegaj? pejza?e, sceny rodzajowe, martwe natury i portrety (w tym
tak?e portrety zbiorowe i autoportrety) jako gatunki „typowo holenderskie”; poddaj? rewizji poj?cia, takie jak realizm i rodzajowo??,
o Varmeerowskim Widoku Delft nie potrafi? mówi? bez odniesienia do Proustowskiego petit pan de mur jaune, martwe natury
„czytaj?” poprzez Chardina i Cézanne’a czy wskrzeszaj? mit Rembrandta-autoportrecisty, dokonuj?cego analizy w?asnego „ja”.
Na uwag? zas?uguje równie? rozbudowana, szczegó?owa analiza nie uko?czonego zbioru esejów Herberta o ma?ych mistrzach
holenderskich – Willemie Duysterze, Pieterze de Hoochu, Hendricku Avercampie, Herculesie Segersie i Pieterze Saenredamie.
Autorka tropi niezlokalizowane przez Herberta cytaty, odkrywa ?ród?a jego nawi?za?, docieraj?c do opracowa? i katalogów, z
których pisarz korzysta?, przygotowuj?c tom Mali mistrzowie. Jednak opracowane badania maj? nie tylko dokumentalistyczny
charakter, autorka stawia bowiem tez? na temat Herbertowego projektu ma?ej , „skrajnie subiektywnej” historii sztuki, a tak?e
przybli?a czytelnikowi mniej znanych w Polsce malarzy, których artystyczna ranga domaga si? – co Herbert wielokrotnie
podkre?la? – docenienia.
Zbigniew Herbert i Tadeusz Chrzanowski prowadzili korespondencj? przez blisko pó? wieku: od roku 1950 – kiedy Herbert mia?
dwadzie?cia osiem lat, Chrzanowski dwadzie?cia sze?? i obaj byli dobrze zapowiadaj?cymi si? poetami – do roku 1998, czyli do
?mierci Zbigniewa Herberta, uznawanego ju? wówczas za jednego z najwybitniejszych polskich poetów o ?wiatowej renomie.
Chrzanowski by? wtedy profesorem historii sztuki, znanym publicyst?, t?umaczem i fotografem. „Rado?? sprawia obcowanie z ich
b?yskotliw? inteligencj? i przewrotnym dowcipem, a tak?e z ich opowie?ciami o perypetiach osobistych typowych dla czasów, w
których si? prze?ywa?o m?odo??, znaczon? okresem stalinowskim i prze?omem pa?dziernikowym... Lekcja poezji, kultury i sztuki,
której byli po wojnie obaj bohaterowie ?wiadkami i wspó?twórcami... Czytaj?c te listy, przekraczamy kolejne etapy przyja?ni
Patryka i Deda oraz okresy powojennej historii. Razem z nimi, ich oczami ogl?damy dziwaczny ?wiat PRL-u, a potem RP,
buduj?cej swoj? trudn? wolno??” – pisze we wst?pie do ksi??ki ks. Adam Boniecki.
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"Mistrz z Delft" i inne utwory odnalezioneBeing PolandA New History of Polish Literature and Culture since 1918University of
Toronto Press
Being Poland offers a unique analysis of the cultural developments that took place in Poland after World War One, a period
marked by Poland’s return to independence. Conceived to address the lack of critical scholarship on Poland’s cultural restoration,
Being Poland illuminates the continuities, paradoxes, and contradictions of Poland’s modern and contemporary cultural practices,
and challenges the narrative typically prescribed to Polish literature and film. Reflecting the radical changes, rifts, and restorations
that swept through Poland in this period, Polish literature and film reveal a multitude of perspectives. Addressing romantic
perceptions of the Polish immigrant, the politics of post-war cinema, poetry, and mass media, Being Poland is a comprehensive
reference work written with the intention of exposing an international audience to the explosion of Polish literature and film that
emerged in the twentieth century.
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