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wGriindzüge der Phonologie" oraz nad dotyczącymi tyoh prao arty
kułami kierownika seminarium, prof. Zawadowskiego.

NAGRANIA UTWORÓW POETYCKICH
W Instytucie Badań Literackich powstaje taśmoteka obejmują- 

oa nagrania utworów poetyckich. Chodzi tu głównie o wiersze 
ozytane przez samyoh autorów. Dotyohozas nagrano autoreoyta- 
oje utworów Zbigniewa Bieńkowskiego, Stanisława Czachorowskie
go, Jarosława Iwaszkiewicza, Mieczysława Jastruna, Juliana 
Przybosia.
Taśmoteka służy badaniu zjawisk prozodyjnych w języku poe

ty okim. Ponieważ oprócz wierszy nagrywa się także za każdym 
razem fragmenty tekstów prozaioznyoh, pozwoli ona zorientować 
się w różnioach między rozczłonkowaniem intonaoyjnym wiersza 
i prozy, określić rolę sygnałów intonaoyjnyoh, tempa mowy i 
natężenia głosu w wierszu. Utrwalona na taśmie magnetofonowej 
odautorska postać intonacyjna wiersza może mieć także znacze
nie dla jego interpretacji.

SPRAWOZDANIE Z PODRÓŻY NAUKOWEJ DO ZSRR 
(8.XI 1960 - 10.11 1961)

Podróż do Kijowa, Moskwy i Wilna odbyłem w ramaoh stypendium 
przyznanego mi przez Polską Akademię Nauk. Celem podróży była 
kwerenda materiałów w bibliotekaoh i arohiwach ZSRR do biogra
fii i twórozośoi Adama Naruszewicza i innych postaoi związa- 
nyoh z życiem literackim i kulturą polskiego Oświeoenia. Mia
łem na uwadze głównie archiwum dawnej jezuiokiej Akademii Wi
leńskiej, Bibliotekę Liceum Krzemienieckiego oraz rękopisy Bi
blioteki Joachima Chreptowioza.
Na terenie Kijowa przeprowadziłem poszukiwania w Biblioteoe 

Akademii Nauk USRR oraz w Państwowym Archiwum Historycznym. 
Ponadto przejrzałem rękopisy Biblioteki Instytutu Historii Li
teratury Ukraińskiej. Najwartościowsze materiały znalazłem w 
zbioraoh Biblioteki Akademii USRR, mianowioie dokumentaoję do
tyczącą Biblioteki Stanisława Augusta. Biblioteka ta, nabyta 
przez Tadeusza Czackiego dla Liceum Krzemienieckiego* została 
po powstaniu listopadowym wywieziona do Kijowa, do organizują
cego się w owym czasie Uniwersytetu św. Włodzimierza.
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W Dziale Rękopisów Biblioteki Akademii USRR znajdują się in

wentarze oraz księga wypożyozeń Biblioteki Stanisława Augusta, 
uwzględniająca ozytelników z lat 1778-1792. Wśród czytelników 
widnieją nazwiska literatów związanyoh z dworem królewskim, 
jak Naruszewicz, Trembeoki, Czarnek i wielu innych, oraz zna
nych postaci z żyoia polltyoznego i kulturalnego stanisławow
skiej Warszawy. Z materiałów powyższych sporządziłem mikrofil
my.
Na podstawie tyoh dokumentów oraz materiałów zebranych prze

ze mnie w archiwach krajowych opraoowuję monografię Bibliote
ki Stanisława Augusta*
Próbowałem również dotrzeć do księgozbioru dawnej bibliote

ki królewskiej* Księgozbiór ten mieści się obeonie w filii Bi
blioteki Akademii Nauk USRR w Kijowie, przy ulicy Nabiereżnaja 
Nikolskaja 2, w budynku dawnego klasztoru. Według informaoji 
bibliotekarzy jest on obeonie niedostępny ze względu na brak 
miejsca.
Z poloników oprócz materiałów dotycząoych Liceum Krzemieniec

kiego Dział Rękopisów posiada rękopisy z dawnej Biblioteki Joa
chima Litawora Chreptowicza. Zespół ten został uszczuplony 
przez wojnę. Między innymi nie ma tam już obeonie rękopisów 
dotyczących Węgierskiego (Zob. Katalog Ptaszyckiego, Moskwa 
1899). Z zespołów pomagnaokioh znajduje się tu arohiwum Pla
terów z Dąbrownioy na Wołyniu, zawierające w większości mate
riały gospodarcze oraz korespondencję z XVIII w. Część materia
łów rękopiśmiennych znajduje się ciągle w stadium opracowywa
nia. Kierownik działu pokazywał mi opraoowywane właśnie listy 
Norwida do Chodźki, autografy Miokiewicza, Słowackiego, Konop
nickiej, Orzeszkowej i inne.
W Arohiwum przejrzałem przede wszystkim zespoły archiwów Po- 

tookich i Mniszchów. Znalazłem kilka listów Trembeokiego, ma
teriały dotyozące działalnośoi literackiej Michała Jerzego 
Mniszcha, marszałka wielkiego koronnego, oraz kilku inwentarzy 
jego wiśniowieokiej biblioteki, która uchodziła za jedną z 
większyoh bibliotek magnaokich w Polsoe XVIII wieku. Zamierzam 
opraoować monografię tej biblioteki. Z tyoh też względów zamó
wiłem mikrofilmy inwentarzy jak i innych materiałów ’dotycząoych 
literackiej i kulturalnej działalnośoi Michała Jerzego Mniszoha.
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Ponadto w Arohiwum Historyoznym w Kijowie znajdują się ar~ 
ohiwa Tarłów, Poniatowskich, Grooholskioh, Rzewuskioh, Zamoy
skich.
W Bibliotece Instytutu Historii Literatury Akademii USRR 

przejrzałem zespół prao studentów Uniwersytetu Kijowskiego 
św. Włodzimierza z lat 1844-1857, dotyoząoyoh literatury i ję
zyka polskiego. Między innymi odnotowałem szereg przekładów 
wierszy Naruszewicza i Krasickiego na język rosyjski.
W Biblioteo* im. Lenina w Moskwie przejrzałem zespół rękopi

sów dotyoząoyoh literatury polskiej. Zwraca tu uwagę inwentarz 
książek Biblioteki ooaohima Litawora Chreptowicza, z którego 
sporządziłem mikrofilm.
bogate zbiory dotyczące polskiego Oówieoenia istnieją ponad

to w Moskiewskim Archiwum Historycznym, lecz nie mogłem tam 
dotrzeć ze względu na ograniozony ozas.
W Wilnie praoowałem w bibliotece Akademii Nauk Litewskiej 

SRR (dawniej Wróblewskiohj, w bibliotece Uniwersytetu Wileń- 
sKiego oraz w Państwowym Arohiwum Historycznym. W bibliotece 
Akademii wynotowałem kilkanaśoie rękopisów do zmikrofilmowania, 
zawierających odpisy wierszy z XVIII wieku, listy Naruszewicza 
i Zabłockiego, katalogi i inwentarze bibliotek Sapiehów, Pla
terów itd.
Poszukiwania przeprowadziłem przede wszystkim w zespole ze

branym przez Tadeusza Wróblewskiego. Zespół ten jest szczegól
nie interesujący dla historyka jak również dla historyka lite
ratury XVIII wieku. W ostatnim czasie został on uzupełniony rę
kopisami wywiezionymi do Rosji w okresie pierwszej wojny świa
towej, które obecnie rząd ZSRR zwrócił Litwie Radzieokiej. 
Opróoz zbiorów zgromadzonych przez Tadeusza Wróblewskiego znaj
dują się obeonle w Dziale Rękopisów'Biblioteki Akademii Nauk 
LSRR w Wilnie arohiwa Sapiehów, TyszkiewlOBÓn, Homerów, Mierze
jewskich oraz arohiwum seminarium prof. Stanisława Kośoiałkow- 
skiego, dotyczące historii Litwy XVIII wieku.
W Biblioteoe Uniwersyteckiej w Wilnie wynotowałem i dałem do 

zmikrofilmowania kilka rękopisów zawierających poetyki i reto
ryki z pierwszej połowy XVIII wieku. Biblioteka ta posiada ol
brzymią kolekcję tego rodzüju rękopisów, nie spotykaną w ta
kiej ilości w kraju. Przyszły autor prao o nauozaniu poetyki
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i retoryki w szkołaoh zakonnyoh XVII i XVIII wieku będzie mu
siał w poważnym stopniu oprzeć się na tyoh materiałach*
W ostatnioh ozasaoh do Działu Rękopisów Biblioteki Uniwersy- 

teokiej w Wilnie zostały włączone rękopisy Biblioteki Uniwer
sytetu Kowieńskiego. Są to: archiwum Kossakowskioh z Wojtkuszek, 
ozęść arohiwum Romerów, bogata korespondencja z końca XVIII w* 
kanonika inflanokiego, zarządcy dóbr biskupa żmudzkiego Gie- 
droycia, dalej, prywatne archiwa profesorów Uniwersyteru Ko
wieńskiego. W olbrzymiej większośoi są to materiały w języku 
polskim, dotyozące przeważnie końoa XIX i pierwszych trzydzie
stu lat XX wieku.
W Wileńskim Arohiwum Historycznym przejrzałem jedynie inwen

tarze Arohiwum Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zwra
ca jąo szozególną uwagę na korespondenoję Łopaoińskioh, bogatą 
w materiały związane z żyoiem Wilna i Wileńszczyzny w XVIII 
wieku. Inne zespoły archiwalne na razie nie są udostępniane.
Nie udało mi się dotrzeć do archiwów dawnej jezuickiej Aka

demii Wileńskiej. Jak mnie informowano w Wilnie, część tyoh 
materiałów może się znajdować w Mińsku i Grodnie, najprawdo
podobniej zaś w Leningradzie, dokąd po powstaniu listopado
wym wywieziono ozęść Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego do 
organizującej się wówozas Petersburskiej Akademii Duchownej.

Julian Platt 
adiunkt Biblioteki Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich

SPRAWOZDANIE Z PODRÓŻY NAUKOWEJ DO ZSRR 
(wrzesień 1961 r.)

W okresie tym praoowałam w bibliotekaoh i archiwach Moskwy 
oraz Leningradu zbierając materiały do prao: MKultura Mas” 
na'tle czasopism polskich w ZSRR lat 1918-1937$ Polskie li- 
teraokie czasopisma lewicowe lat 1922-1932.
W praoy swej skoncentrowałam się głównie na studiowaniu i 

poszukiwaniach poloników związanych z działalnością kultural
ną i literaoką Polonii przebywająoej na terenie ZSRR w lataoh 
1918-1939.


