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II. K A T E D H X  P O L O N I S T Y C Z N E  
S Z K Ó Ł  W Y Ż S Z Y C H

KATEDRA LITERATURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
(por# Biuletyn Polonistyczny, zesz.7»s. 19 - 30)

P r a o e  n a u k o w e  p r a o o w n i k ó w  K a t e d r y  
Samodzielni praoownlo.7 naukowi

Doc. Franoiszek B i e l a k  w b.r. akad. oddał do druku pra- 
oę pt. "Lata nauki Stanisława Windakiewicza" (do Księgi pamiątko
wej ku czoi prof. St. Pigonia)*

W opraoowaniu znajduje się:
1. Maoiej Szukiewioz (hasło do "Dwustu lat literatury polskiej”)
2. Dzieje filologii polskiej i początki literaturoznawstwa w 

XVII w. (do "Historii nauki polskiej w zarysie")
3. Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej U.J. (1849-1871)
4. (Wraz z Jadwigą Mikulską:) Korespondencja Adama Asnyka 

(1854-1897)•
Prof. Maria D ł u s к a zajmuje się wykońozaniem i przygotowy

waniem do druku większej praoy z zakresu teorii wiersza. Będzie 
to książka pt. "Próba teorii wiersza polskiego", o rozmiarze 12 
do 15 ark. druku. Druk tej książki rozpooznie się prawdopodobnie 
już w bieżąoym roku kalendarzowym.
Doo. Juliusz K i j a s  prowadzi w dalszym oiągu studia nad 

powieśoią historyczną w Polsce, ostatnio nad Miohałem Czajkow
skim. Po ogłoszonej w r. 1959 praoy "Czajkowski pod urokiem Mio- 
kiewicza" i artykule informacyjnym "Nowe dane do żyoia i twórozoá- 
oi Czajkowskiego" (TRuoh Literaoki^nr 1-2) znajdują się w druku 
dwa artykuły: "0 autorstwo "Kozaozyzny w Turoji" (Księga pamiątko
wa ku czoi prof. St. Pigonia) i "Bośnia" - nieznana powieść his
toryczna Czajkowskiego'’("Pamiętnik Słowiański").
Obok Czajkowskiego przedmiotem badań jest nadal Sienkiewioz#

W najbliższym czasie rozpooznie się zbieranie materiałów do pra
oy "Źródła historyczne "Krzyżaków", które to studium będzie kon- 
tynuaoją dawnyoh badań nad źródłami’‘Trylogii’.

Z pogranioza badań historycznoliterackich i dydaktyoznyoh po
chodzi "Potop", tomik 5 Biblioteki Analiz Literaokioh, PZWS 1960.



Drugi nurt zainteresowań doo. Kijasa to zagadnienia ściśle dy
daktyczne. Oddano do druku w "Polonistyoe" dwa artykuły z tej 
dziedziny - ”0 ćwinzeniaoh kompozyoyjnyoh i redakcyjny oh w prak- 
tyoe szkolnej", a bardziej historyozny szkio "Organizacja ruchu 
metodycznego w zakresie nauczania języka polskiego w dwudziesto
leciu międzywojennym" odesłany został ostatnio również do "Polo
nistyki 11 e

Z aktualnyoh prao zespołowyoh, związanych z bliskim jubileuszem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wymienić należy 2-arkuszową praoę 
"Katedra Historii Literatury Polskiej UJ w okresie Tarnowskie
go (1871-1909)", na ukończeniu. Jeden jej rozdział, pt. "Jak Chrza
nowski został następcą Tarnowskiego na Uniwersytecie Jagielloń
skim", ukaże się w nras 5 "Ruchu Literackiego".
Prof. Wacław K u b a c k i  ogłosił w b.r. akad. następują

ce praoe:
1. Religia smutku ("Smutno mi Boże") - "Przegląd Humanistycz

ny" 1960, nr 4-5
2."Popas w Upicie"- "Ruch Literacki" 1960, nr 1-2
3. Leonard (o "Nieboskiej Komedii") - "Ruch Literaoki" i960, 

nr 3
4. Miscellanea Miokiewiozowskie. "Nowa Kultura" 1960, nr 6 

i nr 36
5. Od Szekspira do Hemingwaya. "Teatr" 1960, nr 22
6. Das Werk Julius Słowaokis und seine Bedeutung für die po!U 

nisohe Literatur. HZeitsohrift für Slawistik", Berlin 1960, Band 
У, Heft 4.

Praoe naukowe prof. Henryka M a r k i e w i o z a  konoentru
ją się na teorii literatury oraz dziejaoh nauki o literaturze w 
Polsce.

Prof. H. Markiewioz opublikował ostatnio następująoe praoe z 
tego zakresu:
1. Teoria badań literaokioh w Polsoe. Wypisy (z komentarzem 

i aneksem bio-bibliografioznym). 2 t. Kraków 1960
2. Tecria prądu literaokiego (Księga Zjazdu Polonistów 1958)
3. Wybór pism krytycznoliterackich P. Chmielowskiego. 2 t. 

Warszawa.1961.
W druku:
1. Evaluation in the study of literaturą,.(Księga konferencji 

w spravrech poetyki)
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2♦. Fikoja w dziele literaokim a jego wartość poznawoza 
("Studia Fiiozofiozne")
3* Granice literatury ("Kultura i Społeozeństwo").
Ponadto prof. Markiewicz opublikował następujące praoe z his

torii literatury:
1# Wstęp do "Popiołów" S. Żeromskiego
2, Literatura polska 1864 - 1890 (Historia Polski, t. III, War

szawa 1960, makieta)«
Prof» Mieczysław P i s z o e k o w s k i  prowadzi od szere

gu lat studia nad zagadnieniami wiejskimi w literaturze polskiej« 
Oprócz studiów i artykułów, dotyoząoyoh tej kwestii, drukowany oh 
w ozasopismaoh, ogłosił w ostatnioh lataoh obszerniejsze praoe 
monograficzne: 1) "Wieś w literaturze polskiego Renesansu", Kra
ków 1959, oraz 2) "Zagadnienia wiejskie w literaturze polskiego 
Ośwleoenla”. Częśó pierwsza, Kraków 1960. Książka obejmuje lite
raturę "stanisławowską" strioto sensu i sentymentalizm do czasów 
Sejmu Wielkiego* Сząśó druga "Zagadnień wiejskioh w literaturze 
polskiego Ośwleoenla" jest zgłoszona do druku w Praoaoh Komisji 
Historycznoliterackiej PAN, Oddział w Krakowie (maszynopis goto
wy do publikaoji). Książka obejmuje literaturę schyłku Rzeczy
pospolitej oraz porozbiorową fazę Ośwleoenla#
W przygotowaniu: "Zagadnienia wiejskie w literaturze baroko

wej",
W redakoji "Pamiętnika Literaokiego" złożona rozprawa "Zagad

nienia wiejskie w twórozoáoi Słowaokiego".
W druku studium "Uwagi o lamentaoh ohłopskioh" (Księga pamiąt

kowa ku czci prof. St* Pigonia).
Drugą dziedziną badań prof. Piszozkowskiego jest literatura 

Ośwleoenla oraz żywotnośó jej tradyoji w twórezośoi literackiej 
XIX w. Ogłosił kilka drobniejszyoh prac o Bohomolou, Naruszewi- 
ozu, Krasloklm, Trembeokim, Kniaźninie, a ostatnio zajął się 
kwestią oddziaływania literatury Oświeoenia na Słowaokiego (re
ferat wygłoszony na Sesji Naukowej 25 — 28 listopada 1959), na 
Godebskiego ("Przy lekturze poezji C. Grodebskiego", "Ruoh Lite
racki", nr 1-2) oraz na Fredrę ("Fredro a literatura Oświeoenia"5 
kończy się druk w "Zeszytach Naukowyoh Uniwersytetu Jagielloń
skiego").



Wreszoie trzeoi krąg zagadnień interesujących prof. Piszozkow- 
skiego to pogranioze stylistyki i językoznawstwa. Ostatnia praoa 
z tego eakresu pt. яО niektóryoh tradyojaoh literaokioh stylu
A. Mickiewicza” została przesłana do Księgi pamiątkowej W. Doro
szewskiego. Z seminarium prof. Piszozkowskiego wyszła praoa magis
terska Władysława Hendzla pt. "Funkoja nazw osobowych i miejsoo- 
wyoh w Monitorze" (fragmenty ukażą się w czasopiśmie "Onomastica").

Zast. prof. Józef S p y t k o w s k i  przygotował do druku 
w b.r. akad. następująoe praoe:

1. Studium historii literatury polskiej w Uniwersyteoie Jagiel
lońskim w latach 1910-1945

2. Recenzja książki Z. Falkowskiego "Przede wszystkim Sienkie- 
wioz" (odesłsEa do red. "Pamiętnika Literaokiego").
W przygotowaniu pozostają:
1. Polska poezja robotnioza w lataoh 1878-1890
2. Recenzja 13 numerów "Literatury Ludowej" - dla red. "Ruohu 

Literackiego"
3. Reoenzje książek o ^ienkiewiozu A. Stawara i J. Kulczyckiej- 

Saloni - dla red. "Ruchu Literaokiego".
Ponadto prof. Spytkowski wygłosił ostatnio odozyty:

1) "Kazimierz Gliński". Komisja Historii Literatury PAN, Kraków 
(9 I 1961) i 2) "Konopnioka wobeo pozytywizmu i modernizmu". Od
dział Tow. liter. im. A. Mickiewioza w Warszawie (20 II 1§61).

Doo. Tadeusz U 1 e w i с z prowadzi badania nad literaturą 
staropolską. V/ r. 1961 przygotowuje następujące prace:
Oddane do składania lub przygotowane do druku:
1. Zagadnienie sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej 

(problematyka ogólna i zarys historyozny). "Rioerohe SlaYistiohe" 
1961

2. Wydanie "Odprawy posłów greokioh" J# Kochanowskiego wraz z 
komentarzem i zwięzłą monografią utworu (pomyślaną jako wstęp) 
w ramaoh Biblioteki Narodowej

3. Z zagadnień i zagadek "Odprawy posłów greckich". I. Geneea 
tragedii

4. "Epitaphium Cretoovii“, ożyli najdawniejszy wiersz drukowany 
Jana Koohanowskiego* Księga pamiątkowa ku czci prof. St. Pigonia

5. Na śladach Lidii padewskiej (nowa możliwość i próba rozwią
zania zagadki).

~ 36 -



37
B. W opracowaniu:
1. Zarys dziejów Katedry Historii Literatury Polskiej UJ
2. Z zagadnień stosunków literackich polsko-włoskich, cz. I.
C. Redaguje (obie pozycje powinny byó przygotowane redakcyj
nie do końca br.):

1* Opracowania zbiorowe, monograficzne, dziejów Katedry Hi
storii Literatury Polskiej UJ (ok. 11 ark.)j autorzy: M. Cham- 
cówna, K. Lewicki, Fr. Bielak, J. Kijas, J. Spytkowski
2* Bibliografia prac Aleksandra Brucknera (ok. 30 ark.) w o- 

pracowaniu Y/ł. Berbelickiego i Fr. Kieszoza. - Por. sprawoz
danie w "Kuchu Literackim” 1960, nr 1-2, s# 60-64.
Prof. Kazimierz W y k a  skupia swoje aktualne badania wo

kół trzech ośrodków tematycznych: A. Ukońozenie i doprowadze
nie do druku zespołu studiów składających się na monografię 
"Pana Tadeusza"; B. Kontynuacja studiów skupiających się wo
kół problematyki Młodój Polski, a stanowiących wstępne ogniwo 
pracy nad podręoznikiem uniwersyteckim owego okresuj C. Opra
cowanie na tle twórczości okupacyjnej oraz edycja krytyczna 
wszystkich ocalałych pism Krzysztofa Baczyńskiego (1921-1944). 
Dwa pierwsze z wymienionych zakresów pokrywają się zasadniczo 
z badaniami przedstawionymi w planie naukowym Instytutu Badań 
Literackich PAN, zakres trzeci stanowi indywidualny wysiłek 
naukowy. Prowadzone od szeregu lat studia nad Fredrą ulegają 
przełożeniu na czas późniejszy, tak ze względu na konieczność 
skupienia się na zagadnieniach podręcznika okresu Młodej Pol
ski, jak też ze względu na nowe znaleziska materiałowo-archi- 
walne, których publikacja przez odkrywcę (prof. St. Pigoń) 
umożliwi dopiero planowane podjęcie monografii Fredry.
A. Prace ukończone:
1. Birbante-Bokka - "Język Polski" 1960
2. Kariera burzanu - Księga pamiątkowa ku czci prof. St. Pi

gonia (w druku)
3. Kształtowanie burzy - Księga pamiątkowa ku ozci prof.

R. Pollaka.
V/ opracowaniu:
1. Składniki heroikomiczne "Pana Tadeusza"
2. Herbowe zabawy w "Panu Tadeuszu"
3. Rozumienie historii.



B» Praoe ukońozone:
1. Charakterystyka okresu Młodej Polski - "Dwieśoie lat lite

ratury polskiej"
2. Programy, syntezy i polemiki okresu Młodej Polski. - *w.
C. Praoe ukońozone:
1* K.K. Baozyński: Utwory zebrane (wstęp, oprao. edytorskie 

wspólnie z A. Kmita-Piorunową, razem ok. 1100 str.) - Wydawnio- 
two Literaokie, Kraków 1961
2* Twórozoáó K.K. Baozyńskiego (monografia, ok. 130 str.) — 

Wydawnictwo Literaokie, Kraków 1961
W opraoowaniu:
1. Słowa-kluoze - "Zagadnienia Rodzajów Literaokioh". 

Pomoonioz.y praoowniojy naukowi
St. asyst. Tadeusz B u j n i o k i  wykonuje pod kierunkiem 

prof. H. Markiewioza praoę doktorską pt. ‘'Nowelistyka Henryka 
Sienkiewioza11 • W związku z przygotowywaną pracą doktorską pow
stały następujące artykuły:

1. Mała Trylogia Henryka Sienkiewioza (złoż. do druku w "Ze- 
szytach Naukowych UJ
2. Jeszcze jedno źródło "Potopu" (złoż. do druku w "Ruohu Li- 

teraokim")•
W przygotowaniu pozostaje rozprawa o tendenoyjnyoh elementach 

"Humoresek z teki Worszyłły".
Ponadto wspólnie ze st. asyst. Marianem Stępniem prowadzi pra

oe badawoze nad lewioową krytyką literaoką dwudziestolecia. Z te
go zakresu zostały wspólnie ogłoszone praoe:

1. Kształtowanie się programu literatury proletariackiej - 
"Życie Literaokie" 1959., nr 49
2. Kształtowanie się marksistowskiej krytyki literaokiej w 

ozasopismaoh: Kultura Robotnicza, Nowa Kultura, Dźwignia i Mie- 
sięoznik Literaoki - "Ruoh Literaoki" 1960, nr 1-2
3. Krytyka poetyoka w/w ozasopism - (słoż. do druku w "Ruohu 

Literaokim").
St. asyst. Stanisław E i l e  kontynuuje praoe nad twórozoá- 

cią Stefana Żeromskiego. O^eonie wykonuje rozprawę doktorską 
pt. "Reoepcja społeczna twórozoáoi Żeromskiego" (pod kierunkiem 
prof. H. Markiewioza).

m 38



- 39
Ogłosił drukiem:
1. Kalendarz życia i twórczości Stefana Żeromskiego (opr. 

wspólnie ze Stanisławem Kasztelowiczem) - Wydawnictwo Literac
kie, Kraków 1961
2. Wspomnienia o Stefanie Żeromskim (wybór, opracowanie i 

przypisy) - Czytelnik, Warszawa 1961,
Adiunkt Stanisław G r z e s z c z u k  prowadzi prace nad 

literaturą staropolską.
Ogłosił drukiem:
1* Ideologia i źródła sejmowe "Rozmowy plebana z ziemianinem’’ 

Łukasza Opalińskiego - "Pamiętnik Literacki” 1960, z.4
2* Kraszewski a Kadłubek, czyli o walce kleru'o władzę w Pol

sce w powieści pt. "Stach z Konar” - "Wiadomości Historyczne” 
i960, Wrocław 1961, z# 5-6.
W druku:
1.0 "Satyrach” Krzysztofa Opalińskiego. Próba syntezy - Stu

dia Staropolskie
2. Sporne i niesporne problemy bibliografii Biernata z Lubli

na - Księga pamiątkowa ku o?ni prof. St. Pigonia.
Gotowe do druku:
1. A. Naruszewicz: Satyry (wstęp, komentarz, opracowanie fi

lologiczne tekstu dla Bibl. Narodowej).
St. asystent Adam J a r o s z  kontynuuje swe badania nad 

staropolszczyzną, a mianowicie pracuje nad rozprawą o korespon
dencji D. Naborowskiego, 0. Karmanowskiego i świeżo znalezio- 
nyoh listach S. Rysińskiego. Zbiera materiał do rozprawy o sta
ropolskiej efemerycznej gazecie drukowanej. Podejmuje próbę, na 
podstawie materiałów rękcpiśmiennyoh K. Badeckiego, powiększe
nia listy owych gazetek oraz sporządzenia ich wstępnej systema
tyki.

Po ostatnio publikowanych przyczynkach do twórczości Żerom
skiego (1960, 1961) zamierza się zająó sprawą zainteresowania 
Żeromskiego procesem J. Borowskiej. Zbiera materiały do proble
mu: Żeromski w galicyjskich czasopismach i periodykach socjali
stycznych. Gotowe do druku: cz. I rozprawy o "Dumie”. Źródła 
historyczne do Prologu i Epilogu, oraz artykuł o publicystyce 
E. Haeckera (ref.na zebraniu nauk.Tow.Miłośników Zabytków Krakowa).

Pracuje nad artykułem o "Hrabinie Cosel” J.I.Kraszewskiego, o 
problemach językowo-edytorskich oraz historycznoliterackich (oaęde 
wchodzi jako posłowie do powieści' wydawanej przez LSW).



St« asyst. Stanisław J a w o r s k i  pracuje nad rozprawą 
doktorską pt* "Tadeusz Peiper - pisarz i teoretyk” (promotor: 
prof. H. Markiewicz).
W bliskim związku z powyższym pozostają następujące praoe:
1. Krytyka literacka i artystyczna w "Zwrotnioy" (2 1/2 ark., 

w druku)
2. Metafora poetycka krakowskiej awangardy (w przygotowaniu).
St. asyst. Jacek K a j t o c h  kontynuuje badania nad twór- 

ozośoią J. I. Kraszewskiego.
Ogłosił drukiem:
1. Spadkobiercy Filomatów (aresztowanie Kraszewskiego w r.1830)

- ’’Ruch Literacki" 1960, nr 3.
W przygotowaniu:
1. Pierwsze "powieśoi stanisławowskie" J. I. Kraszewskiego (roz

prawa doktorska pod kierunkiem prof. W, Kubaokiego)
2. Artykuł: Skreślenia oenzury w powieśoiaoh Kraszewskiego (na 

podstawie arohiwów wileńskioh)
3. Przygotowanie redakoyjne "Powieści bez tytułu" Kraszewskiego 

(na podstawie autografu) dla Wyd. Literaokiego
4. Przygotowanie redakoyjne "Diabła" Kraszewskiego dla Lud. 

Spółdz. Wydawniczej (wstęp i komentarz).
St. asyst. Marian K w a ś n y  przygotowuje pod kierunkiem 

prof. W. Kubaokiego rozprawę doktorską pt."Praoa Adama Mickiewi
cza nad kształtowaniem artystyoznym,fDziadów,,oz. XII w świetle do- 
ohowanyoh przekazów rękopiśmiennych".
St. bibliotekarz Stanisław S i e r o t w i ń s k i  prowadzi 

dwukierunkowe praoe badawcze: nad twórozośoią S. Goszczyńskiego 
oraz nad literaturą konspiracyjną lat 1939-1944.
W pierwszym kręgu badawczym mieszczą się przygotowywane prace 

o Gosnozyńskim w Galioji oraz o liryce Goszczyńskiego.
Z kręgu drugiego przygotowuje rozprawy o "Literackioh oracovia- 

naoh konspiraoyjnyoh z lat 1939-44" oraz o "Nowych elementach w 
poetyoe utworów konspiracyjnych".

W druku:
1. Materiały do literatury krajowej w podziemiu 1939-44
2. 0 krakowskim konspiracyjnym "Miesięozniku Literackim"
3. Dzieje jednego konspiracyjnego konkursu literackiego.
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St* asyst. Marian S t ę p i e ń  opraoowuje pod kierunkiem 
prof* H. Markiewicza rozprawę doktorską pt* "Twórozośó literac
ka Narcyzy Żmiohowskiej".

Z tego kręgu przygotował dwie praoe:
1• Między "Pielgrzymem" a "Przeglądem Naukowym"
2* Naroyza Żmichowska wobeo programu powleśoi tendenoyjnej• 
Złożył do druku:
1. W sprawie chronologii powstania "Poganki i "Książki pamią

tek".
Poza tym por. sprawozdanie T. Bujniokiego o wspólnym opracowy

waniu tematów związanych z lewicową krytyką dwudziestolecia*
Adiunkt Tomasz W e i s s  praouje nad zagadnieniami antypozy- 

tywistyoznego przełomu w kulturze i literaturze polskiej* Ponad
to zajmuje się reoepoją filozofii A. Sohopenhauera w piśmiennic
twie polskim lat 1880-1900.
Ostatnio złożył do druku następująoe praoe:
1. Fryderyk Nietzsohe w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914 

(Praoe Komisji Historycznoliterackiej PAN).
2. Rozprawę o J* A. Kisielewskim dla wydawniotwa "Dwieśoie lat 

literatury polskiej".

KATEDRA LITERATURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
(por. Biuletyn Polonistyczny, zesz. 7, s* 31-40)

Stan organizacejnj
Przy katedrze powstał Zakład Literatury śląskiej zorganizowa

ny i kierowany przez prof* Bogdana Zakrzewskiego*
W bj*. akademickim prof. Stanisław Kolbuszewski wyjechał z wy

kładami do uniwersytetu w Montrealu, a dr Mieczysław Klimowicz 
jako stypendysta naukowy do Paryża.
W okresie sprawozdawczym uzyskali doktoraty:

Czesław Hernas: Polskie Hejnały. Studium z historii poezji me-
lioznej. Promotor: prof. Wł. Floryan, recenzen
ci: prof. M. R. Mayenowa, prof* B. Nadolski. 

Mieczysław Klimowioz: Poozątki romansu listownego w XVIII w.
Czasy saskie. Promotor: prof. К. Wyka, recenzen
ci: prof. J. Krzyżanowski, prof. Z. Skwarozyń- 
ski.
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