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Zespół pomooniozy Praoowni jest młody i wszyscy aktualnie wy
konują przede wszystkim swoje praoe indywidualne bądź to dok
torskie, bądź habilitaoyjne. Problematyka tyoh prac dotyczy:
1. badań rozwoju poezji drugiej ćwierci XX wieku (estetyka fu
turyzmu, nurt klasyoystyozny i tzw. "druga awangarda"), 2. mo
nograficznych opracowań twórczości niektórych prozaików lat 
międzywojennych (np. Uniłowski), 3. ż^cia kulturalnego emigra
cji polskiej na Wschodzie i na Zaohodzie w drugiej ówieroi XX 
w. (praca o prasie kulturalnej polskiej w ZSRR po r. 1918 i 
praca o kształtowaniu się poczucia narodowego w publioystyoe 
emigraoyjnej lat ostatnich na Zachodzie Europy).
Nadto Pracownia przygotowuje książkę zbiorową poświęconą kry- 

tyoznemu omówieniu światowego stanu badań nad wybranymi, głów
nymi kierunkami rozwoju literatury XX w. (realizm, realizm so~ 
ojalistyozny, ekspresjonizm, futuryzm, klasycyzm, nadrealizm). 
Przewiduje s&ę ukończenie tej książki w r. 1962.
W związku z planami IBL wydania książki zbiorowej o litera

turze polskiej po r. 1945 na dwudziestą rocznicę powstania PRL 
Pracownia uozestniozy w przygotowaniu i tego dzieła.

SŁOWNIK WSPÓŁCZESNYCH PISARZY POLSKICH
Komitet redakcyjny Bibliografii literatury polskiej wg "Li

teratury polskiej" G.Korbuta podjął w ozerwou 1961 r* deoyzję 
o wydaniu tomu V w formie oddzielnej publikacji pt. "Słownik 
współczesnych pisarzy polskioh".
0 wyodrębnieniu tomu zadeoydowały m.in.różnioe w oharakterze 

materiału i w metodach opraoowania. W tomie V opierano się m.io. 
w dużym stopniu, zwłaszcza jeśli chodzi o żyoiorysy, na ankie
tach i wywiadach, w bibliografii rozszerzono zakres uwzględnia
nych pozyoji przez rejestrację odbitek, przedmów i posłowi do 
dzieł innego autorstwa oraz przez rozpisanie zawartośoi tomów . 
opowiadań i studiów, z wydobyciem w miarę możnośoi ioh pierwo
druków.
Ze względu na trudnośoi merytoryozne zrezygnowano tu z wpro

wadzenia haseł określającyoh prądy i kierunki literackie, na
tomiast obok kilkunastu haseł dotyozącyoh najważniejszych in- 
stytuoji i grup literackioh oraz bibliografii opraoowań ogól
nych o literaturze okresu podano wykaz źródeł bio-bibliogra-
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fioenyoh, wykaz ozasopism literaokioh i literaoko-społeoBnyoh 
z lat 1914-1957, roozników i antologii.
W wyniku porozumienia między Polską Akademią Nauk i Państwo

wym Wydawnictwem Naukowym ’’Słownik współczesnych pisarzy pol
skich” ukaże się w tym Wydawnictwie. Cz. I, składająoa się z 
haseł rzeozowyoh i osobowych na litery A-К (s. CCXVII + 1808 
maszynopisu), znajduje się w opraoowaniu redakcyjnym Wydäwnio- 
twa, część II zostanie złożona do druku w styczniu 1962 г., a 
ozęśó III - W czerwcu 1962 r. Całość ukaże się drukietó'w la
tach 1962-1963.

EDYCJA PISM "ZAPOMNIANYCH” M.DĄBROWSKIEJ
W porozumieniu i za zgodą Marii Dąbrowskiej postępuje praoa 

nad wydaniem wyboru jej artykułów, reportaży i wspomnień, nie 
przedrukowanych dotąd z pierwszej publikacji w czasopismaoh.
Poszukiwania ”zapomnianyoh” utworów pisarki dały rezultaty 

większe, niż można było przypuszozać, nawet dobrze znająo 
książkową twórczość Dąbrowskiej. Okazało się bowiem, że tylko 
te praoe, które autorka w jednym ze wspomnień nazywa aktualną 
publicystyką "obywatelską”, stanowią kilkaset artykułów i roz
praw. Próoz tego zebrano kilkadziesiąt reportaży z podróży o- 
raz bardzo wiele publikacji z zakresu kultury i literatury. 
Poszukiwania pozwoliły ustalić kilkadziesiąt tytułów pism, w 
któryoh Dąbrowska drukowała swe utwory. Najbardziej niespodzie
wane było odnalezienie kilku wozesnych opowiadań, do któryoh 
autorka, nigdy ich nie publikując, najwidoczniej nie przypi
sywała tego znaczenia, na jakie zasługują, ohoćby jako świadec
two pierwszyoh etapów rozwoju jej talentu.
Pełne wydanie tyoh prao złożyłoby się niewątpliwie na 6-7 

pokaźnyoh tomów. Na razie podejmuje się tylko wydanie "Wyboru 
pism krytyozno-literaokioh” oraz ”Wrażeń z podróży i wspomnień”. 
Tomy przygotowywane będą zawierały następująoe działy:
Juwenilia - najwcześniejsze, z lat 1910-1916, reportaże i 

opowiadania, drukowane w ”Gazeoie Krakowskiej”, ’’Kurierze Ka
liskim”, ”Prawdzie”, ’’Tygodniku Polskim” i inny oh.
Podróże - reportaże Z wyoieozek zagranioznyoh, np. do Finlan

dii, Jugosławii, oraz krajowych - ale próoz tego z kilku pod


