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Az „Űj Korbut", a lengyel irodalom 
informatív bibliográfiája az ismert bib-
liográfus, irodalomtörténész és nyelvész 
Gabriel Korbut egykorú munkájára Litera-
tura pols/ca od poczqtków do 1914 roku 
(Wyd. 2-gie. Warszawa, 1929—1931, tt. 
1—4) támaszkodik, amely huszonötezer 
bibliográfiai adatot tartalmazott. Több 
mint negyedszázados kutatás eredményei-
nek birtokában indult útjára az ,,Üj 
Korbut", hogy a lengyel irodalomtörté-
neti, színháztudományi munkákat, vala-
mint a háború pusztításától megmentett 
levéltári anyagok összegyűjtésének mun-
kálatait felmérje, összegezze és a kutatók 
számára hozzáférhetővé tegye, s ezáltal a 
további kutatások irányát is befolyásolja. 
Hasonló célokat szolgáltak azok a bibliog-
ráfiai kiadványok is, amelyek alig egy 
évtized óta egyre nagyobb számban jelen-
nek meg. A krakkói Történelemtudományi 
Intézet tovább folytatta a háború előtt elin-
dított Polski Slownik Biograficzny (Emanuel 
Rostworowski, a kiváló felvilágosodásku-
tató szerkesztésében); az Akadémia Mű-
vészettörténeti Intézete gondozza a Slow-
nik Biograficzny Teatru Polskiogo kiadását 
(elsősorban a színháztörténeti és elméleti 
csoport eredményes munkássága alapján). 

Az LTA Irodalomtudományi Intézete a 
PIW-Kiadóval együttműködve eddig 
több mint tíz kötetét jelentette meg a 
lengyel irodalom bibliográfiájának. A Bib-
liografia Literatury Polskiej szerkesztő 
bizottsága Kazimierz Budzyk professzor 
kezdeményezésére már 1950-ben megala-
kult. Húsz év telt el a régi Korbut-bibliog-
ráfia megjelenése óta, s ez természetesen 
azt követelte, hogy vagy ellenőrizzék az 
előző kiadás adatait, kiegészítsék azt a 
legújabb bibliográfiai adatokkal, és bizo-
nyos fokig a szerkesztés elveit is újragon-
dolják, vagy pedig egészen új bibliográfiá-
val álljanak elő. A szerkesztő bizottság, 
amelyet (egészen 1953-ig) Kazimierz Bud-
zyk professzor vezetett, az első alternatívát 
választotta, s ezzel a régi Korbut jó hagyo-
mányait igyekezett elismerni, még ha 
tudatéban volt is annak, hogy az új Korbut 
mind tudományos minőségét, mind bibliog-
ráfiai anyaga rendszerezési szempontjait, 
mind pedig az adatok bőségét illetően 
összehasonlíthatatlanul fölötte áll elődjé-
nek (pl. az új kiadás bibliográfiai anyaga 
hatszorosa a réginek). 

A bibliográfia korszakokra tagolódik, 

ez ideig négy ilyen korszak lezárásáról 
számolhatunk be: a X X . századi lengyel 
irodalom négy kötetben (Slownik wspól-
czesnych pisarzy polskich), a régi lengyel 
írásbeliség és irodalom három kötetben 
(Piémiennictwo staropolskie), a felvilágo-
sodás irodalma és színháza ugyancsak 
három kötetben (a harmadik kötet két 
részből áll) s végül a pozitivizmus köte-
tei, s befejezés előtt áll a romantika 
anyaga is. 

Az Oáwieeenie-kötetek munkálatai 
ugyancsak 1950-ben indultak el; az első 
kötet annak a kutató csoport munkájának 
az eredménye, amelyet még Tadeusz 
Mikulski vezetett. Mikulskinak nem kis 
szerepe volt az új Korbut létrejöttében, 
valamint a bibliográfia mai arculatának 
kialakításában. A kötet első szerkesztésben 
1952-ben készült el, második változatát 
(amely végül is 1959-ben készült el) 
Mikulski már nem érte meg (a felvilágoso-
dás köteteket 1958-tól átvette Stanislaw 
Stupkiewicz), ám végül is csak a harmadik 
változata vált kiadhatóvá. 1962-ben a 
kötet szerkesztő bizottságába és a szerzői 
kollektívába a LTA Irodalomtudományi 
Intézetének felvilágosodás csoportja 
(Zbigniew Golinski, Jerzy Jackl, Roman 
Kaleta, Janina Pawlowiczowa, Julian 
Platt, Roman Sobol, Zofia Woloszynska, 
Roman Woloszynski, Zofia Sinko és mások) 
is bekapcsolódott. Ugyanakkor a felvilá-
gosodás kötetek szerkesztése Elzbieta 
Aleksandrowska kezébe került, aki az 
egyik legismertebb kutatója a felvilágo-
sodás kori periodikának. Az új kollektíva 
a harmadik variáns utolsó munkálatait 
1965-re befejezte, ós így az első kötet 1966-
ban, a második 1967-ben, a harmadik 
1970—72-ben meg is jelent. 

A régi Korbut felvilágosodási anyaga a 
XVIII . század elejétől 1820-ig datálódott, 
az új Korbut 1730-tól 1830-ig, helyet adva 
mind a felvilágosodás elődeinek, mind 
azoknak, akik már a romantika előfutárai-
nak tekinthetők, mintegy velük zárva a 
felvilágosodás korszakát. Nem kerültek 
be azonban, s joggal, azok az írók és kriti-
kusok, akik ugyan már 1820-ban fellép-
tek, mégis alkotói kiteljesedésük egészé-
ben az új korszakhoz, az új irányzathoz, a 
romantika köréhez tartozik. Az új Korbut 
felvilágosodás kötetei több mint három-
száz névről adnak információt, ebből a 
régi Korbuthoz képest kátszázhúsz az új 
név. Az új Korbutnak ez a gazdagodása 
azt a fellendülést tükrözi, amelyet az 1950-
es évektől kezdve a felvilágosodás kutatás-
ban a lengyel tudomány elért, s ez min-
denképpen tiszteletre méltó, mégha a fel-
világosodás egészét tekintve egy-egy rósz-
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kutatás — mint pl. színháztörténeti és a 
publicisztika — előtérbe is került más nem 
kevésbé fontos — irodalomelméleti, poé-
tikai — témákkal szemben. A bibliográfia 
névsorába bekerültek azok a lengyel írók 
és kritikusok is, akik Lengyelország har-
madik felosztása után nem lengyel terü-
leten alkottak. Folytatva a régi Korbut 
hagyományát, az új bibliográfia feltünteti 
azoknak a nevét is, akiknek a munkássága 
nem tartozik szorosan az irodalmi alkotá-
sok sorába, ám szerepük volt az irodalmi 
nyelv vagy az irodalmi kultúra fejlesztésé-
ben vagy a tudományos terminológia 
megteremtésében. 

A szerzői címszó hét tematikai részre 
tagolódik: 1. az író biogrammája, 2. ere-
deti művei (a „dubia" is), 3. a szerző for-
dításai, 4. Bzerkesztői vagy kiadói tevé-
kenysége, 6. összegyűjtött munkái, 6. 
levelek, naplók és kiadatlan levéltári 
anyagok (ez utóbbi különösen fontos a 
kutatások koordinációja, irányítása és 
perspektívájának megrajzolása szempont-
jából), 7. a szerző és a művek bibliográfiája 
kronológikus sorrendben. Ez utóbbi, ha 
csak nem a legközismertebb személyekről 
van szó, nagyban nehezíti is a bibliográfia 
használatát, különösen a nem szakemberek 
esetében, hiszen az író tanulmányozásá-
nak historiografikus szempontjánál fon-
tosabb lett volna kiemelni a jelentősebb 
munkákat és megjelölni a kritikai munkák 
műfajait. (Nem kevésbé lehetett volna 
fontos szempont a kritikai anyagok abc-
sorrendje). 

Ugyanakkor nagy előnye a kiadvány-
nak a harmadik kötet második részében 
közölt névmutató, amely lényegesen meg-
könnyíti a felvilágosodás-kötetek kezelését, 
s ez fontos azért is, mert az első kötet pl. 
a szerzői címszavakon túl külön fejezetek-
ben adja az általános bibliográfiát (külön 
az európai és a lengyel felvilágosodás, a 
felvilágosodás irodalma stb.) és tematikai 
cikkeket, (kritika, néprajz, Varsói Nemzeti 
Színház, az X-ek társasága stb.). A soron 
következő kötetek mindannyiszor közlik a 
folyó kutatás újabb adatait — a Kiegé-
szítő részben — korábban megjelent köte-
tek anyagára vonatkozóan is. 

Egészében az ,,Uj Korbut" a maga nemé-
ben egyedülálló a középeurópai irodalmak 
tudományos bibliográfiai kiadványai kö-
zött; nemcsak pótolhatatlan forrása a 
polonistáknak, de méltó arra is, hogy 
példáján hasonló kezdeményezések máshol 
is elinduljanak. 

K I R Á L Y N I N A 

Csehi Gyula: Felvilágosodástól felvilágoso-
dásig. Bucureçti, 1972. Kriterion, 454. 

Csehi Gyula, a kolozsvári egyetem pro-
fesszora, négy évtized tanulmányait gyűjti 
össze új könyvében. Három nagyobb kér-
déskörrel foglalkozik: a francia felvilágo-
sodással, a szocialista eszmék történetével 
(erre utal a könyv címében is szereplő 
„második" felvilágosodás fogalma) és a 
modern irodalomtudományi, szociológiai, 
etnológiai módszerek marxista integrá-
ciójának és felhasználásának lehetőségei-
vel. A francia felvilágosodás filozófusai 
közül Diderot áll hozzá a legközelebb: 
bölcseleti igényessége, megfontolt racio-
nalizmusa és progresszív társadalomelmé-
lete vonzza. Nem véletlen, hogy a könyv 
első részének tanulmányai ezeket a kérdé-
seket gondolják át, járják körül. Csehi 
bizonyára a legjobb keletközép-európai 
Diderot-szakértők közé tartozik. 

A szocializmus eszméivel és mozgalmá-
val foglalkozó tanulmányoknak talán a 
Lunacsarszkijról írott elemzés lehet a 
kulcsa. Csehi a szovjet kultúrpolitikusról 
értekezve arról beszél, hogy a szilárd elvek 
nála nem vezettek merevséghez és kizáró-
lagossághoz, sőt a különböző művészeti 
áramlatok, köztük az avantgarde irányza-
tok, jobb megértését segítették elő. A Luna-
csarszkij-tanulmánynak polemikus jellege 
és kritikai éle van: a dogmatizmust tá-
madja, midőn a szovjet kultúrpolitikus 
ábrázolása során az „alkotó marxizmus" 
gondolkodásmódját vázolja fel. 

Az „alkotó marxizmus", amelynek kép-
viseletére és használatára Csehi Gyula 
törekszik, az új gondolatokkal, elméletek-
kel való (kritikai) szembenézés és szám-
vetés gyakorlatát követeli meg. Ez a szám-
vetés ölt alakot azokban a tanulmányok-
ban, amelyek a szocialista országokban 
folyó irodalomtudományi munkálatokat, 
illetve a nyugat-európai gondolkodás újabb 
irányzatait ismertetik és mérlegelik. Új 
felvilágosodás irodalmának kutatása (1966) 
című tanulmányában a kelet-európai szo-
cialista irodalmak kutatásáról: a szovjet, 
a német, a román és a magyar kutatók 
erdeményeiről számol be. A fiatal Lukács és 
a századelő társadalmi problémái (1968) 
írásában pedig napjaink egyik „divatos" 
témáját: Lukács György tevékenységét 
dolgozza fel. Csehi nem tagadja, hogy álta-
lában magasabbra értékeli Lukács ifjúkori 
műveit, mint a filozófus maga vagy 
Hermann István, aki ugyanezzel a kér-
déssel idehaza foglalkozott. S ezzel a 
nyugati marxisták és „marxizálók" né-
melyikének (pl. Lucien Goldmannak) a 
véleményében osztozik. Már ez is mutatja, 
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