Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ BOROWSKI

Krótka przedmowa
Janowi Dobraczyńskiemu¹
Kamienny świat est ednym obszernym opowiadaniem, złożonym z dwuǳiestu samoǳielnych części. Autor próbował możliwości, akie da e forma „krótkiego opowiadania”, i uznał próbę za niezbyt udałą². Forma krótkiego opowiadania podobna est do
formy ciasnego kołnierzyka, gdyż tamu e oddech. Oducza ona komentarza i omówienia, przyzwycza a do edności akc i, czasu i mie sca, zamiast pisarza — kształci aparat
fotograﬁczny.
Niektóre z tych krótkich opowiadań są tylko realistyczne, niektóre są błahe, inne zawiera ą polemikę z cuǳymi postawami pisarskimi. Adresy polemiki wskazu ą dedykac e,
ale nie wszystkie. Niektóre są tylko grzecznościowe. Nie estem pozytywnym katastroﬁstą, nie znałem kapy Kwaśniaka, nie adłem mózgów luǳkich, nie mordowałem ǳieci,
nie sieǳiałem w bunkrze, nie chaǳałem z Niemcami do opery, nie piłem wina w ogroǳie, nie odda ę się infantylnym marzeniom — w ogóle byłoby mi barǳo przykro, gdyby
opowiadania z Kamiennego świata zostały potraktowane ako kartki z intymnego pamiętnika autora tylko dlatego, że są pisane w pierwsze osobie.
Nie wiem, czy przedmowa ta usprawiedliwia dostatecznie mo e krótkie opowiadania.
Napisałem ą głównie dlatego, aby się mnie nie czepiali różni radykalni katolicy — oraz
inni.

¹Dobraczyński, Jan (–) — pisarz, publicysta, redaktor katolickiego czasopisma „ǲiś i utro”. [przypis edytorski]
²udały (daw.) — ǳiś: udany. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-krotkaprzedmowa/
Tekst opracowany na podstawie: Tadeusz Borowski, Kamienny świat, ”Czytelnik” Spółǳielnia Wydawnicza,
Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i
Kultury. Reprodukc a cyowa wykonana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów Biblioteki.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Aleksandra Sekuła, Ilona Kalamon, Paulina Choromańska, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Kompozyc a, Blok Kur er Bloku, , nr -, Teresa Żarnowerówna, domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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