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Z NAJNOWSZYCH WYDAWNICTW INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH

Zygmunt Krasiński'» У itulecíe ámierol* Str.256* Ctna zł. 25** Państwo
wy Instytut Wydawnioay.

Pozycja ta inauguruje nowoutworzoną serię IBL pt» Historia i Teoria 
Literatury» Studia»“'/Komitet Redakcyjny: J»Krzyżanowski, K.Wyka, 
S»ŻółkiewskiSekretarz Komitetu Redakcyjnego A»Piorunowa.- Redakcja 
Serii Historycznoliterackiej: M.Janion, J»Kott, Z.Szmydtowa.- Redakcja 
Serii Teoretycznoliterackiej: K.Górski, Wł»Kuraszkiewicz, M.R.Mayenowa/.
Tom przynosi materiały z odbytej w kwietniu 1959 г» konferencji nau

kowej zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich w stulecie śmier
ci Zygmunta Krasińskiego, w postaci referatów wygłoszonych na sesji 
/a mianowicie:kS»SkWarczyńska - U źródła nowatorskiego tematu "Nie- 
Boskiej Komedii"» К» Górski - "Irydion* i "Konrad Walenrod",S.Ti-eugutt - 
Wzniosłość w **Irydionie**, J.Kreczmar - Dramat nierozwiązanych antynomii, 
M.Janion - Twórczość Krasińskiego' do roku 1836 a problematyka ideowa 
romantyzmu/ oraz podsumowania konferencji przez K. Wykę*

Sebastian ?abian Klonowie; Worek Judaszów» Str»460» Cena zł. 90»-
Ossolineum»

Najnowszy tom serii Biblioteka Pisarzów Po-lskich nosi już kolejny nu
mer 10» Jest to "Worek Judaszów" S»F*Klonowica, w opracowaniu K.Budzyka 
i A»Obrębekiej-Jabłońskiej. Jak wszystkie pozycje tej źródłowej serii, 
tom omawiany zawiera Wstęp wydawców /który w tym wypadku obejmuje wstęp 
bibliograficzny - pióra К» Budzyka oraz opis grafiki i ortografii pier
wodruku - pióra A»Obrębskiej-Jabłońskiej/r wykaz błędów drukarskich pier
wodruku, tekst utworu Klonowica w transkrypcji i w reprodukcji fototy- 
picznej, objaśnienia /które w tym wypadku mają charakter komentarza pra
wniczego, opracowanego przez Zb» Zdrójkowskiego przy współudziale 
W*Wołodkowicza/, wreszcie indeks wyrazów i form»
Redaktorem naukowym tomu jest R*Pollakt recenzentami - K.Górski i 

K»Macura-Wilczewska»

Ryszard Gansiniecs Metrificale Marka z Opatowca i traktaty gramatyczne 
XI7 1 XV wieku» Str.334» Cena zł* 60»- Ossolineum»

Jako kolejny, VI, tom redagowanej przez K. Budzyka serii Studia Sta
ropolskie ukazały się prace zmarłego przedwcześnie przed dwoma laty 
/8 marca 1950/ znakomitego filologa, profesora Uniwersytetu Jagielloń
skiego Ryszarda Gansińca» Tom zawiera tekst oryginalny /a obok - przeło
żony na język polski/ XV-wiecznogo łacińskiego' "podręczniezka do metryki"



Marka в Opatowca, opatrzony obseernym wstępem i komentarzem wydawoy, a 
takie teksty Innych traktatów gramatycznych XXV i XV wlekui Fundamenta 
puerorum - Masaa gramatice ~ Verba deponentalia nova • Verba neutraiia
- Orthographia Pr.de Monte Lecnis.
Zawartośó tomu uzupełnia fotografia autora oraz streszczenier opraco

wane przez Zofię Gansiniec, która współpracowała w przygotowaniu książ
ki do druku, i przełożone na język francuski przez Z»Czernego»

Wanda Roszkowska: Włoski rodowód komedii S,H.Lubomirakiego» Str.236
Cena zł» 38»- Ossolineum.

VII tom serii Studia Staropolskie.
Po wprowadzeniu w temat /Zapiski inwentarzowe i stan kopii dramatów

- Kierunek poszukiwań - Tropem włoskich podróży Salomona polskiego - 
Drogi komedii literackiej/ autorka zajmuje się obszernie dwiema komedia
mi S .H..Luborairs kiego : "Don Alvarez albo niesforna w miłości kompanija*
1 "Komedyja Lopeza Starego z Spiridionem", i ukazuje związek jego drama
tu* "zdradzającego niedość jeszcze poznane i wyjaśnione inklinacje ku 
pewnym elementom sceny popularnej t huraorystyee spod znaku sowizrzalskie- 
go"* в teatrem włoskim* wydobywając "przypuszczalne kontakty Lubomir
skiego z kręgiem teatralnym tudzież literackim włoskiej arystokracji**. 
Redaktorem naukowym tomu jest J.Lewański*

Miscellanea z doby Oświecenia. Str.592. Cena zł. 82.- Ossolineum.
Obszerny, piąty już tom serii Archiwum Literackie, powołanej do życia 

przez Komitet w składzieî К. Budzyk, T.Mikulski i St»Pigoń* przynosi 
teksty powstałe we wrocławskiej Pracowni Oświecenia Instytutu Badań Li
terackich pod kierunkiem jej twórcy i nieodżałowanego kierownika,
T.Mikulskiego* o którym piękne wspomnienie, pióra St.Pigonia* otwiera 
omawiany tom.
Znajdujemy tu następujące prace: M.Klimowicz - Materiały do biografii 

Aleksandra Pawła Zatorskiego; E.Marczewska-Stańdowa - Listy Elżbiety 
Drużbackiej; E^Aleksandrowska - Materiały do życia i twórczości Antonie
go Felicjana Nagłowskiego; Z.Wołoszyńska - Wokół antrepryzy teatralnej 
Sułkowskich; Zb.Goliński - Metryka "Pana Podstolego"; R.Wołoszyński - 
"Satyryk" Ignacego Krasickiego; A»Jendrysik - "Oddalenie się z Warszawy 
literata"; R.Kaleta - "Spartanka"* nieznany poemat Stanisława Trembec
kiego; JVZiomek - "Antoni Strzelecki - kat krakowski" - pamflet przypi
sywany F.S.Jezierskiemu; E.Rabowicz - "Wydania" rękopiśmienne "Kata kra
kowskiego"; A.Jendrysik - nieznany list Staszica z r. 1793; T.Mikulski —
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• Listy Stanisława Augustaî R.Sobol - Fr#Karpiński jako doradca literac
ki Aleksandra Chodkiewiczai A#Wellman-Zalewska - "Dziennik kieszonkowy* 
J»U.Niemcewicza, 1807; St.Pigoń, M.Bylicka - Materiały do twórczości i 
biografii Antoniego Hoffmanna* E.Rabowicz - Polonica oświeceniowe w bi
bliotekach i archiwach ZSRR«
Redaktorem naukowym tomu jest Zb.Goliński»

Bolesław Pruss Kroniki. Tom IX« Str.645* Cena zł. 60»- Państwowy Insty
tut Wydawniczy.

Redagowane niestrudzenie p r z e z Z.Szweykowskiego wydanie krytyczne 
"Kronik" Bolesława Prusa osiągnęło już IX tom /w najbliższym czasie 
ukaże się tom X/. Zawiera on kroniki tygodniowe ogłaszane w r. 1886 w 
"Kurierze Warszawskim" i w "Kraju", uzupełnione, jak zwykle, obszernymi 
przypisami oraz indeksami /nazwiskr miejscowości i rzeczowym/ i notą wy
dawniczą.

Gabriela Zapolska; Dramaty. Tom I. Str> CL-H585. Cena zł* 60.- Ossolineum

Tom I "Dramatów" Gabrieli Zapolskiej przynosi pierwsze krytyczne wy
danie tekstów pięciu dramatów pisarki, w opracowaniu A.Raszewskiejï 
"Mał&szka" - "Каяка Kariatyda" - "Żabusia" - "Małka Szwarcenkopf" - 
"J o jne Firułkes".
Autorka "Moralności Pani Dulskiej", mimo olbrzymiej, do dziś trwają

cej popularności i żywotności scenicznej jej dramatów, nie miała szczę
ścia do wydań książkowych« Pisze o tym, między innymi, Zb»Raszewski w 
obszernym wstępie-rczprawie, zatytułowanymr "Zapolska - plaarka teatral
na".
Redaktorem naukowym tomu jest E.Korzeniewska, której nazwisko, wsku

tek fatalnego niedopatrzenia redakcji wydawnictwa* nie zrostało- umiesz
czone na karcie tytułowej.


