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Głównym celem rozprawy jest odnalezienie i zebranie tekstów literackich, których
tematem jest Paryż, oraz ich analiza. Ze względu na obszerność materiału
wyczerpująca analiza tematu nie była możliwa, tak więc pewien wybór
omawianych zagadnień był niezbędny. Zbadano tylko najważniejsze motywy i
powieści. Pierwsza część rozprawy zawiera rozważania na temat historii Paryża i
jego roli kulturowej. Znajomość historii miasta i relacji polsko-francuskich jest
konieczna do zrozumienia sensu powieści, których akcja odbywa się w Paryżu.
Ponadto zaprezentowano i omówiono stan badań: francuskie studia historyczne z
XIX wieku, słowniki, encyklopedie, przewodniki, gazety i współczesne badania
interdyscyplinarne dotyczące Paryża w ogóle (literatura, kultura, historia).
Następnie ukazano krótki przegląd motywu Paryża w literaturze francuskiej.
Zwraca się uwagę na najbardziej wyróżniające się tematy, typ tekstów i ich
strukturę. Następnie omówiono motyw Paryża w dziejach literatury polskiej, od XVI
wieku do początku wieku XX (proza, poezja, dramat). Główną częścią rozprawy jest
opracowanie najważniejszych powieści, których akcja toczy się w XIX-wiecznym
Paryżu. Opisano najpopularniejsze motywy (paryżanka, flânerie, samotna kobieta w
Paryżu, artyści i sztuka, miasto-potwór, imigranci polscy, syndrom paryski itp.).
Analizę tekstów przeprowadzono przy użyciu konwencjonalnych narzędzi
interpretacyjnych oraz najnowszych dyscyplin i metod badawczych związanych z
badaniami urbanistycznymi, takimi jak: filozofia miasta, geografia kulturowa,
antropologia miasta, geokrytyzm, geopoetyka. Obraz Paryża w opowiadaniach i
powieściach historycznych został omówiony osobno. Niniejsza rozprawa zawiera
suplement w postaci tabeli przedstawiającej powieści o Paryżu odnalezione
podczas badań. Zostały podzielone na grupy i krótko scharakteryzowane.
24.09.2015
"Dzieci" - ostatnia ukończona powieść Bolesława Prusa. Edycja krytyczna
Agata Grabowska-Kuniczuk
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Praca jest edycją krytyczną powieści Bolesława Prusa Dzieci, opublikowanej w
formie książkowej w 1909 r. To pierwsze wydanie, które porządkuje kwestie
związane z bogatą historią tekstu oraz jego różnymi, licznymi wersjami czy wręcz
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zmienionymi i uzupełnionymi wydaniami. Umożliwiła to głównie wnikliwa kwerenda
i dotarcie do wszystkich przekazów, wydrukowanych za życia autora.
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