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w 51 *
ZESPOŁOWA KATEDRA LITERATURY POLSKIEJ UMK W TORUNIU 

(por* Biuletyn Polonistyczny, E9SZ.2, s. 68-71, zesz# 6, s.24-30)
1. Zakład Literatury Staropolskiej
Praoownicy Zakładu konoentrują badania na literaturze doby Odro
dzenia, XVII wieku i wieku Oświeoenia.
I. Kierownik Zakładu prof# Br# N a d o l s k i  zajmuje si$ w 

szozególnośoi:
1. literaturą Odrodzenia, 2. wymową staropolską, 3. żyoiem li- 
teraokim i naukowym na Pomorzu#
W ostatnich lataoh ogłosił lub przygotował z tego zakresu nas
tępująoe praoe:
1# Jan Kochanowski. Życie - twórczość - epoka# Materiały zeb

rał i wstępem opatrzył •##•• Biblioteka "Polonistyki** pod 
red. J# Z# Jakubowskiego. PZWS Warszawa 1960 

2# Życie i działalność naukowa uozonego gdańskiego Bartłomie
ja Keokermanna. Studium z dziejów Odrodzenia na Pomorzu# 
"Praoe Wydziału Filozofiozńo-Filologioznego Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu”. Toruń 1961. Tom X, z# 1 

3# Memoriał rektora gimnazjum gdańskiego Jakuba Fabrioiusa
z r# 1628# W książoe "Gdańskie Gimnazjum Akadem# 1558-1958*S 
Wydawn. 'Morskie, Gdynia 1959 

4# Profesor filozofii gimnazjum gdańskiego Henryk Nicolai w 
świetle swej autobiografii. Tamże 

5# Korespondenoja syndyka gdańskiego Wlnoentego Fabrioiusa 
z uczonymi 1 pisarzami. "Sprawozdania towarzystwa Naukowe
go w Toruniu". Z. 1-4, Toruń 1960 

6« Reoepoja Terenojusza w szkołaoh gdańskioh w okresie Rene
sansu. "Eos" 1959/60, z* 2 

7» Poglądy na historię uozonego gdańskiego Bartłomieja Keoker
manna# (1572-1609). "Rooznik Gdański", t. XVII/XVIII 1960 

8# Nauczanie filozofii w gimnazjum gdańskim za profesury Bar
tłomieja Keokermanna»"Gdańskie Zeszyty Humanistyozne"#
1960, z* 3-4#

9# Walka o szkołę humanistyozną w Prusieoh Królewskioh w do
bie Odrodzenia# "Zapiski Historyczne". Toruń 1961, z# 1 

10# Studia uniwersyteokie w Lejdzie Jana Nixdorffà. ”Rocznik 
Gdański",t. XIX/XX



11# Toruńskie wydawnictwo renesansowe "Institutio Literata”. 
(Oddane do "Zeszytów Naukowyoh UMK”)

12. Renesansowa i barokowa wymowa w dawnej Polsoe. "Sprawozda
nia z prao naukowyoh Wydziału I PAN", z* 2-3/60

13# Życie literaokie i naukowe na Pomorzu w dóbie Odrodzenia. 
Tamże, z. 1-4/59

14# Jana Rybińskiego ”Hodoeporioorum Liber" (1592). W Księdze 
pamiątkowej kuvazoifprof• St*^Plgonia

15# Toruń literacki i naukowy w dobie Odrodzenia. Pracę przed- 
àtawiono w Wydziale Filolog.-Filozof• Towarzystwa Naukowe
go w Toruniu

16* Ostatnie badania niemieckie nad wczesnym Oświeoeniem w Pol
soe. "Gdańskie Zeszyty Humanistyczne" 1960, z. 3-4.

W przygotowaniu znajduje się książka o literackim i naukowym ży- 
oiu Gdańska w dobie Odrodzenia, studium o Orzeohowskim, o poetaoh 
łaoińskioh w ozasaoh Koohanowskiego i Szymonowica, o poetyoe oko- 
lioznośoiowyoh utworów renesansowyoh (epinikia, epioedia, epita
lami a) •
W dalszym planie znajduje się opraoowanie zarysu literatury pol
skiej doby Odrodzenia*
Prof. Nadolski prowadzi seminarium magisterskie poświęoone lite
raturze staropolskiej i oświeoeniowej* Z ważniejszych prao można 
wymienió:

1. Zb* Waśkowski: Pisarze polscy Odrodzenia w edyojach osiem
nastowiecznych

2. E. Pawłowski: Żarty dworskie Stanisława Samuela Szemiota 
(wstęp i edycja)

3. E. Pytel: Dialogi i intermedia z rkp. Jag. 3526 (wstęp i 
edycja)

4« P. Niemcewioz: Pisma związane z konfederacją targowioką w 
świetle rkp. Bibl. Naród, nr 575 (wstęp i edycja)

5. A. Gruszozyńska: Mniej znane komedie Franciszka Zabłookie- 
go

6. E. Trebus: "Zuzanny ufająoej w Bogu niewinność" Modlibow- 
skiego (pocz. XVIII w.), (edyoja, wstęp i komentarz)

7* Zb. Nowak: Jan Rybiński, żyoie i twórozość polska
8* B. Sikorska: Ze studiów nad listami poetyckimi I. Krasic

kiego
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S. E. Kotarski: Dowcip i humor we "Fraszkach" Jana Kochanow* 
skiego

10* J. Kotarska: Realizm renesansowy "Pieśni" Jana Kochanow
skiego

11. St. Paczkowski: "Y/różki" Jana Kochanowskiego
12. J. Malozyński: Tadeusz Wasilewski - działacz polityczny 

i pisarz.
W przygotowaniu znajdują się praoe magisterskie o przenikaniu 
żyoia literaokiego w okresie Odrodzenia na Litwę, analiza ideo- 
wo-artystyozna "Sielanek" Szymonowioa, komentarz i edycja wybo
ru bajek staropolskioh, praoa o rozwoju twórczości pisarskiej 
Paprookiego, monograficzny zarys "Nadobnej Paskwałiny" Twardow
skiego, dwie prace z parniętnikarstwa polskiego XVII w., życiory
sy literaokie Naruszewioza, Wybiokiego, Bogusławskiego i in.
II. Praoe asystentów i współpracowników Zakładu:
1. St. asystent Anna K r z e w i ń s k a  w dalszym oiągu pra

cowała nad rozprawą doktorską "Poetyka renesansowej pieśni 
artystycznej".

2. Zbigniew N o w a k ,  starszy bibliotekarz Biblioteki Gdań
skiej PAN, pisze praoę doktorską "Antyluterská literatura 
sowizrzalska w Polsoe XVII w." Ostatnio przygotował dla 
"Pamiętnika Literaokiego" wespół z kustoszem Biblioteki 
Gdańskiej PAN, Anną Świderską, artykuł o Janie Rybińskim, 
a dla"Rooznika Gdańskiego" artykuł o lektorze języka pol
skiego w Gdańsku, Janie Łaganowsklm.

3. St. asyst, w WSP w Gdańsku E. K o t a r s k i  jako pra
oę doktorską pisze monografię o Janie Dymitrze Solikowskim. 
Jeden z rozdziałów: "Prussia" J. D. Solikowskiego. Z dzie
jów literatury polityoznej polskiego Odrodzenia",oddał do 
druku w "Gdańskich Zeszytaoh Humanistycznych".

4. Jerzy K a s p r z y k ,  nauozyoiel II Lioeum Ogólnokształ
cącego w Toruniu, jako praoę doktorską przygotowuje:"Gdań
skie życie literaokie i naukowe w XVIII wieku"

5« Jadwiga K o t a r s k a  opracowuje: "Kanojonały polskie 
XVI w. Obeonie opraoowuje kanojonały toruńskie*

III. Doc. Walerian P r e i s n e r ,  administracyjnie związany z 
Zakładem, ma dla polonistów wykłady z literatury włoskiej
i francuskiej. Poza redakcją naukową "Słownika włosko-pol-



skiego" Soji 1 Zawadzkiego oraz poza kilkoma recenzjami wewnę
trznymi ogłosił w "Zagadnleniaoh Rodzajów Llteraokioh" t. II ar
tykuły: Barzelletta, Canto, Carrasoialesoo, Contrast©, w t.III: 
Epicedio, Trionfo. W opracowaniu znajduje się historia filologii 
romańskiej w Polsoe, zbadanie stosunków pisarza Bolto z Polską*

2# Zakład Literature Polskiej XIX wieku
Praoownioy Zakładu zajmują się badaniem literatury romantyoznej 
i pozytywistyoznej ze szozególnym uwzględnieniem twórozośoi Mic
kiewicza, Norwida i Kraszewskiego; praoują również nad Słownikiem 
języka A. Miokiewicza.
I. Kierownik Zakładu prof# Konrad G ó r s k i  zajmuje się w 

szozególnośoi: 1) pracami redakoyjnymi nad Słownikiem Miokie- 
wiozowskim, 2) Zagadnieniami teoretyoznoliteraokimi, 3) bada
niami z zakresu literatury reformaoyjnej w Polsoe, 4) praoa- 
ml tek3tolügiö£ßymi, 5) historią przekładów Biblii w Polsoe.
Z tego zakresu w ostatnich dwóoh lataoh ogłosił:

1. Andrzej Frycz Modrzewski - Dzieła wszystkie*tom V# 1959 
- r^akoja naukowa przekładu i komentarz

2. Toruński Festiwal Teatralny. "Tygodnik Powszeohny" nr 31 
(2.VIII 1959 r.)

3# Z ’historii'i teorii literatury. Wrooław 1959
4. Pisownia autoryzowanyoh wydań Miokiewicza do r. 1829 jako 

wskaźnik tekstologlozny. "0 języku Mickiewioza". Studia. 
Wrooław 1959

5. Ewoluoja poglądów religijöyoh Andrzeja Fryoza Modrzewskie
go# Księga zbiorowa: ’’Studia nad arianizmem" pod red. Lud
wika Chma ja. Warszawa 1959

6# Łukasz Górnioki (1585-1651). Polski Słownik Biografiozpy, 
t. VIII, zesz. 3

7. Paweł Górnioki (1548-1623). Tamże 
8# Józef Kalasanty Górski. Tamże
9# Piotr z Goniądza# 0 ponurzaniu ohrystyjańsklm. Oprao. Ha

lina Górska, Konrad Górski, Krystyna Wilczewska# Warsza
wa 1960

10# Dwie książki zbiorowe o Miokiewiozu. "Pamiętnik Literaoki" 
1959*zesz. 3-4

11. Onomastyka Mickiewioza. "Sprawozdania Wydz. I PAN".
12# Słowacki jako poeta aluzji literackiej."Pamiętnik Literao- 

ki" 1960,zesz# 2



13. Drugi festiwal ^oruński. ”Tyg. Powszeohny” nr 33 (14, VIII. 
1960)

14. Juliusz Kleiner's Słowacki Monograph. The Review of the 
Polish Academy ôf Soienoes”, 1960, nr 1

15. "Irydion,ł i "Konrad Wallenrod**. Księga zbiorowa: **Zygmunt 
Krasiński*W stuleoie śmierci”. Warszawa 1960

16. Przegląd stanowisk metodologioznyoh w polskiej historii 
literatury do r. 1939. W książce: Zjazd Naukowy Polonistów. 
Wreoław 1960

17. Koreferat'(Organizacja studiów polonistyoznych). Tamże
18. Antologia dramatu staropolskiego. "Dialog” 1960, nr 11
19. Kasprowicz - problematyka miłości. "Tygodnik Powszeohny" 

19.11.1961.
Plany dalsze obejmują praoe dotyoząoe tekstologii Miokiewicza, 
Słownika Miokiewiozowskiego oraz historii przekładów Biblii w 
Polsoe.
Studenci uozęszozająoy na seminarium prof. Konrada Górskiego 
piszą praoe magisterskie na następująoe tematy:

1. ”Wesele” w oozaoh współczesnyoh (do r. 1914)
2. Leon Borowski i jego rozprawa o poezji i wymowie »
3. Literatura wspomnień dzieoięoyoh w dobie 20-leoia
4. Sądy Miokiewicza o żyoiu literaokim Warszawy do r. 1830
5. Twórozośó dramatyczna Kasprowioza
6. Ballada w dobie Młodej Polski
7. Artur Górski jako ideolog i krytyk Młodej Polski
8* Późne komedie Fredry jako obraz stosunków społeoznyoh 
9# Twórczość Szaniawskiego do r. 1939
10. Pogańska Litwa jako temat liteiaoki do r. 1830 
11# Dramat psychologiczno-społeozny Żeromskiego
12. Erotyki Marii Pawlikowskiej
13. Twórczość powieśoiowa Perzyńskiego.

II. Zast. prof. Bożena O s m ó l s k a - P i s k o r s k a
ogłosiła w ”Zeszytaoh Naukowyoh UMK” (i960 r.) praoę: "Pow
stanie styozniowe w powieści polskiej”. Opraoówała dla Za
kładu Historii Nauki PAN biogramy uozonyoh pomorskich: Stan. 
Kujota, Leona Szumana, Gotfryda Ossowskiego, K. Kośoińskiego. 
Oddała do druku (do wydawn. ”Szkioe Pomorskie”) artykuł "Nau
ka polska na Pomorzu w XIX wieku”.
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III# Praoe pomocniozyoh pracowników naukowyoh i współpracowników
Zakładu
1. Adiunkt Sławomir R o g o w s k i  ukońozył praoę doktor

ską z logiki (pod kierunkiem prof* T. Czeżowskiego, przy
jętą przes recenzentów) pt* "Problem logicznego aensu i 
poprawnoáol Heglowskiej tezy o sprzeoznośoi ruohu i zmia
ny”. Przygotował nadto do zredagowania praoę pt* ”0 wa
runkach definiowalnośoi "funkcji poetyckiej Jakobsona”.
W najbliższej przyszłości pracowaó zamierza nad proble
mami z zakresu logiki, metodologii nauk i estetyki oraz 
końozyó będzie zaozętą przed laty praoę z estetyki teo- 
retyoznej.

2* St. asystent Antonina B a r t o s z e w i c e  ukeńoży
ła praoę doktorską pt. "Teoria i krytyka powieści w la
taoh 1831-1863”. Napisała nadto dla "Dwustu lat litera
tury polskiej” artykuł o A. Niewiarowskim.
W stadium zbierania materiałów znajduje się studium nad 
ustaleniem miejsoa Kraszewskiego w życiu literackim okre
su międzypowataniowego.

3* St* asystent Zygmunt D о к u r n o zakończył zbieranie 
materiałów do praoy doktorskiej pt* ”Kompozyoja utworów 
liryoznyoh Norwida”. Pracował ponadto w Słowniku Mickie
wiczowskim nad przygotowaniem do druku I tomu oraz nad 
redakoją II tomu Słownika. W przyszłości zamierza praco
waó nad liryką Norwida oraz nad Słownikiem Mickiewiczow
skim.

4* St. asystent Zefiryn J ę d r z y ń s k i  pozostawał 
na urlopie.

5* St. asystent Jan Mirosław K a s  j a n napisał pracę 
pt. ”Wernyhora. Zarys dziejów postaci w literaturze pol
skiej” (maszynopis złożony do druku w "Zeszytach Nauko
wyoh UMK"). Pracował nad pracą doktorską pt. "Elementy 
ukraińskie w twórczości Słowaokiego”. W planach dalszych 
są studia nad ukrainizmem w polskiej literaturze roman- 
tyoznej, nadto badania z pogranicza literatury artysty
cznej i folkloru w dobie romantyzmu.
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Ponadto z Zakładem współpraoowali:
1. Stefan S a w i о к i, adiunkt Zakładu Literatury Polskiej 

KUL, który złożył egzamin doktorski na podstawie praoy 
pt. "Studia z zakresu wersologii polskiej11.

2* Józef C z e r n i ,  dyrektor biblioteki Politeohniki w Gli
wicach, pracująoy nad rozprawą o prozie Iwaszkiewicza*

3. Jan M a l i n o w s k i ,  wykładowca na Studium Nauczyciel
skim w Bydgoszczy4"który ma na ukońozeniu praoę doktorską 
o powieśoi historyoznej w dobie dwudziestolecia#

У. Zakład Literatury Polskiej XX wieku
Praoownioy Zakładu koncentrują swoje4badania na literaturze

m

naturalizmu, Młodej Polski, międzywojennego dwudziestolecia i 
lat powojennych oraz na teorii literatury.
I. Kierownik Zakładu doo* A* H u t n i k i e w i o z  zajmuje 

się w szczególności: 1) rozwojem prozy epiokiej XX w. 2) dok
trynami literackimi dwudziestolecia oraz 3) ewoluoją liryki 
w XX w. W ostatnioh latach ogłosił lub przygotował z tego za
kresu następujące prace:
1# Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936)• To

ruń 1959* "Prace Wydziału Filologiozno-Filozoficznego To
warzystwa Naukowego w Toruniu". Tom VII3, z. 2

2. Stefan Żeromski. Warszawa 1960. Wiedza Powszechna 
3* Sztuka poetycka Jana Leohonia. "Zeszyty Naukowe ШЖ". To

ruń 1960.
4# Artykuły o Przybyszewskim i Kasprowiczu w dwutyg. "Pomo

rze" 1959/60
5. Artykuły o Przybyszewskim i Nowaczyńskim dla wyd* "Dwieś

cie lat literatury polskiej11 (w maszynopisie).
V/ przygotowaniu dla tegoż wydawniotwa znajdują się:

6# Artykuły o T. Jaroszyńskim i S* Żeromskim.
Poza tym т» stadium zbierania materiałów znajdują się pra

ce o twórczości skamandrytów, awangardy, Kadena-Bandrowskiego, 
Irzykowskiego oraz o głównyoh kierunkaoh i tendenojach litera
tury polskiej lat międzywojennych*
Doc. Hutniewicz prowadzi też od kilku lat seminaria magister

skie dla studentów zwyozajnych i dla eksternistów, poświęoone



literaturze polskiej XX w. Ważniejsze z prao dotyohozas wy
konany oh to:

1* K* Krzywkowa: "Granica" Z. Nałkowskiej. Artyzm i teohnika 
2* Z. Szakien-Gurska: Powieści Gojawiczyńskiej o "dziewozętaoh 

z Nowolipek" na tle ówozesnej rzeozywistośoi społeoznej 
3* J* Forkiewioz: Powieści fantastyozne J. Żuławskiego 
4* J* Konieoek: Twórozość literacka Z. Uniłowskiego 
5# J. Makowski: Felietonistyka Z. Nowakowskiego 
6* J. Speina: Twórczość literacka A. Sygietyńskiego
7. E. Pieohocka: Cyganeria artystyozna w powieśoi młodopolskiej
8. L. Szynkówna: "Romans Teresy Hennert" Z. Nałkowskiej 
9» T. Tumialis: "Cudzoziemka" M;* Kuncewiozowej

10* K* Ziółkowski: Sztuka bajkopisarska J* Lemańskiego*
W przygotowaniu znajdują się praoe: o "Pałubie" i nowelistyoe 

Irzykowskiego, o twórozośoi I. Dąbrowskiego, o technioe kronik 
dramatycznych A* Nowaczyńskiego, o teatrze W. Grubińskiego, dra- 
mataoh J*A. Kisielewskiego, o "Niemcaoh" L* Kruozkowskiego, o 
adaptaojaoh filmowyoh dzieł literaokioh. o K. I* Gałczyńskim (do 
r. 1939), o dramatach S* I. Witkiewicza, o K* Wierzyńskim, o twór- 
ozośoi prozatorskiej A* Wata, o A* Rudnickim, M.Choromańskim,
J. Iwaszkiewiozu, o strukturze artystycznej powieśoi fantastyoe- 
nyoh Lema, o przemianaoh prozy J* Andrzejewskiego i in*
II* Prace asystentów i współpracowników Zakładu:
1* St* asystent Czesław N i e d z i e l s k i  przygotowuje 

pracę doktorską pt. "Teoria reportażu llteraokiego" (termin 
ukońozenia 1961). Poza tym ogłosił szereg szkioów krytyos- 
nyoh i reoensji o I. Dąbrowskim, M. Kuncewiczowej, Hemingwayu, 
o książkach Wienera i Levi-Straussa w dwutyg* "Pomorze".
W stadium zbierania materiałów znajdują się praoe: o funkoji 
motywów podróży w twórozośoi J* Iwaszkiewioza, o założeniach 
literaoko-społeoznyoh grupy "Przedmieśoie", o prozie pol
skiej w lataoh 1944 - 1948 oraz o rewizjoniémie historycz
nym w polskiej powieści historycznej XX w*

2* Asyst* Jerzy S p e i n a  przygotowuje pracę doktorską pt* 
"Twórczość powieśoiowa St. Ign. Witkiewicza". Dotąd napisał 
rozdział o katastrofizmie Witkiewicza* Do druku w "Zeszytach 
Naukowyoh UMK" oddał studium analityozne na temat powieści
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Ant* Sygietyńskiego nNa skałaoh Calvados"• W dwutyg. "Porno- 
rise" ogłosił kilka recenzji o książkach J. M. Rytarda, J.Sza- 
niawskiego i in. Projektuje zarys monografiozny twórczości 
W. Sieroszewskiego.

3* Kazimierz Z i ó ł k o w s k i  przygotowuje praoę doktor
ską na temat twórozośoi Jana Lemańskiego, a Henryk D u - 
Ъ o w i к pracę doktorską pt. "Nadrealizm w polskiej lite
raturze współczesnej (XX w*)".

X
W roku 1960 odbył się jeden przewód doktorski: Stefana Sawio- 

kiego praoa pt. "Studia z zakresu wersologii polskiej", promo
tor - prof. К* Górski.
Bożena 0 ' s m ó l s k a - P i s k o r s k a  przygotowuje pra

cę habilitaoyjną pt. "Powstanie styozniowe w powieáoiaoh J.I.Kra
szewskiego".

X

Katedra postanowiła publikować w"Zeszytaoh Naukowyo W’ Uniwersy
tetu krótkie, dwustronioowe streszczenia lepszyoh prao magister
skich, oo niewątpliwie godne jest podkreślenia*

KATEDRA LITERATURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU im. A.MICKIEWICZA
W POZNANIU

Dnia 1 października 1960 r. dotychozasowy kierownik Katedry, 
prof. Roman P o 1 1 a k, odszedł na emeryturę. Obeonie kierow
nikiem Katedry jest doo* Jerzy Z i o m e k .
W roku 1960 odbyły się kolejno promocje doktorskie: J. Maoie- 

jewskiego, T. Y/itczaka, A. Sajkowskiego, K. Bartoszyńskiego.
W grudniu 1960 roku odbyła się habilitacja dra Jarosława Ы a- 

o i e  j e w s k i e g o .  Pracą habilitaoyjną była książka "Gdy 
gościł w Wielkopolszoze", wydana przez Wydawnictwo Poznańskie w 
r. 1958. Recenzentami byli: prof. К. Górski i prof. К. Wyka.
Temat wykładu habilitacyjnego: O Epilogu "Pana Tadeusza".
W I semestrze r. ak. 1960/1961 pracownicy Katedry uczestniczy

li w 2 zebraniaoh naukowy oh z referatami: doo. V/. Jassema (Cy- 
bernetyozny model łąoznośoi przy pomooy mowy) oraz K. Bartoszyń
skiego (Zagadnienie narratora w "Pamiętnikach Seglasa" F. Skarb
ka .


