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3.Polska pieśń wo.iskowa
1.Polcka pieśń żołnierska. Materiały. 
Praca zbiorowa.

red.
dr R.Wojciechowski

1971-1977 kartoteka, 
zbiór tekstów

4.Dziele folkloru pol
skiego
1.Dzieje folkloru 
polskiego. Praca zbiorowa

red.
dr H.Kapełuś

1974-1978 publikacja

KRONIKA NAUKOWA 
INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH

POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ, INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH 

tr Jniu 11  listopada 1970 roki

Posiedzenie otworzył przewodniczący Bady Naukowej Instytu
tu Badań Literackich PAN,prof. J.Krzyżanowski,kfcótry na wstępie 

scharakteryzował bogaty dorobek naukowy zmarłego w lipcu 1970 r. 
członka Rady Naukowej prof. Leona Płoszewskiego i prosił o ucz
czenie Jego pamięci minutą ciszy.

Następnie prof. J.Krzyżanowski poinformował Radę Naukową o 
nieprzyznaniu prof. Kazimierzowi Wyce drugiego etatu/w Polskiej 
Akademii Nauk/ i o zaszłej w związku z tym zmianie na stanowis
ku dyrektora Instytutu Badań Literackich oraz przedstawił zeb
ranym prof. Stanisława Urbańczyka, pełniącego obecnie obowiązki 
dyrektora IBL. Przedstawiciele*Rady Zakładowej i pracowników In
stytutu wręczyli ustępującemu po 18 latach dyrektorowi, prof. 
Kazimierzowi Wyce, wiązankę róż.

Przechodząc następnie do ustalonego porządku dziennego Rada 
Naukowa przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 17 czerwcafl970 rM 
a z kolei powołała komisje habilitacyjne oraz recenzentów dla: 

a/ dra Jerzego Kwiatkowskiego - komisja w składzie: prof.
prof. J.Kulczycka-Saloni, H.Markiewicz, J.Ziomek; podstawą prze
wodu habilitacyjnego jest książka "Świat poetycki Juliana Przy
bosia";
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b/ dra Janusza Sławińskiego - komisja w składzie: parol,

prof. M.Janion, E. Markiewicz, K.Wyka; podstawą przewodu habi
litacyjnego jest złożona do druku praca "Dzieło - JęSyk-Tra
dycja";

c/ zgodnie z wnioskiem komisji d/s przewodu tiabilitacyj- 
nego dra Zenona Kmiecika Rada Naukowa wyznaczyła recenzentów 
jego dorobku oraz pracy habilitacyjnej nfc. " »Sra$<S $a re
dakcji Erazma Piltza", w osobach: prof.prof. L.Ba^yJ^ga^ 5. 
Cieślaka, doc. J.Łojka;

d/ zgodnie z wnioskiem komisji d/s przewodu 
nego dr Hanny Dziechcińskie.1 Rada Naukowa wyznaczyła sedes* 
zentów jej dorobku oraz pracy habilitacyjnej nfc. "BiogP&fift- 
tyka staropolska w latach 1474—1627. Kierunki i odmićrfcy*, w 
osobach: prof.prof. K.Górskiego, J.Tazbira, J.Zioiftksj

e/ zgodnie z wnioskiem komisji d/s przewodu ba^lifc&tyj- 
nego dr Lucylli Pszczołowskie.i Bada Naukowa wyzna łat 3fl*cea- 
zentów jej dorobku oi^z pracy habilitacyjnej nt."Bj&. teoria 
i historia”, w osobach: prof.prof. M.Dłuskiej, M.fi.MayAnoWej, 
dr hab. J.Woronczaka.

Z kolei Rada Naukowa w głosowaniu tajnym wypowiadsiała się 
jednomyślnie za nadaniem stanowisk samodzielnych pracowników 
naukowych w Instytucie Badąż. Literackich PAN doktorom habili
towanym: Janowi Błońskiemu, Wandzie Pomianowskiejf, Ryszardowi 
Przybylskiemu i Alinie Witkowskie;i.

Dyskusję nad strukturą organizacyjną i planom naukowym 
Instytutu Badań Literackich na lata 1971-1975 *fcgpił zastępca 
dyrektora d/s naukowych dr hab. S.Treugutt. W dyskusji głos 
zabierali: doc. Cz.Hernas /Wrocław/, prof. Z.Libera /Warsza
wa/, prof. B.Zakrzewski /Wrocław/, prof. A.Hutnikiewicz /To
ruń/, prof. K.Górski /Toruń/, prof. J.Kulczycka-Saloni /War
szawa/, prof. H.Markiewicz /Kraków/, prof. K.Wy, a /Kraków/, 
prof. J.Krzyżanowski /Warszawa/, doc. M.Klimowii z/Wrocław/ i 
doc. J.Maciejewski /Poznań/.

W podsumowaniu dyskusji, po odpowiedziach dra hab. S.TTei*- 
gutta i dra hab. Z. Goli ruskiego, przewodniczący /w zastępstwie 
prof. J.Krzyżanowskiego/ doc. Cz.Hernas stwierdził, że Rada 
Naukowa dokonała szczegółowej analizy struktury organizacyj
nej i planu naukowego Instytutu Badań Literackich i orzekła,
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iż po rozpatrzeniu przez Dyrekcję wysuniętych dezyderatów pLan 
ten powinien stać się podstawą działalności Instytutu w naj
bliższych latach.

W kolejnym punkcie porządku dziennego Rada Naukowa przys
tąpiła do kolokwium habilitacyjnego dr Marii Podrąz.y-Kwiatkow- 
skie.i. której pytania zadawali recenzenci jej pracy pt. "Mło- 
dopolakt* harmonie i dysonanse": prof.prof. H.Markiewicz,J.No
wakowski i Z.Wyka. Rada Naukowa wysoko oceniła przebieg kolok
wium, a następnie w głosowaniu tajnym jednomyślnie wypowiedzia
ła się Ba nadaniem dr M.Podrazie-Kwiatkowskiej stopnia doktora 
nabilitowa&ego.

Bada Naukowa jednogłośnie uchwaliła nadanie mgrowi Romano
wi Lotfrowi stopnia doktora nauk humanistycznych za pracę "Kro
nika życia i twórczości J.Kasprowieza /do r. 1901/", której 
publiczna obrona odbyła się w dniu 11 listopada 1970 r.

W punkcie dotyczącym spraw personalnych Rada Naukowa powo
łała na stanowiska adiunktów w pionie historycznoliterackim In
stytutu Badań Literackich: dr bab. T.Michałowską, dra J. Sła
wińskiego, dr D.Danek, dr B.Wo.inowską. dra J.Trznadla i dr 
K,Czajkowska. W pionie językoznawczym postanowiono powołać na 
stanowisko starszego asystenta - mgr Z.Kowalik-Kalete, a na 
asystenta - mgr A.Orzechowską. Powołano też na asystenta w kra
kowskim Zakładzie Językoznawstwa mgra M.Woźnego.

ZEBRANIA „CZWARTKOWE“

Mickiewicz o „Wacława dziejach“ Garczyńskiego

/Streszczenie odczytu wygłoszonego dnia 8 października 1970 r./

Od czasu rozprawy S. Tarnowskie go "Stefana Garczyńskiego 
»Wacław« i drobne poezje" /1872/ utrzymuje się opinia, 

że "Wacława dzieje" są naśladownictwem "Fausta",III cz. "Dzia
dów" i "Manfreda". Założeniem referentki było dowieść, żeoile 
związki utworu Garczyńskiego z dziełem Goethego są niewątpli
we, o tyle jego stosunek do dwu pozostałych wzorów nie jest tak 
oczywisty.

W wypadku Mickiewicza wątpliwości nasuwa chronologia, po
nieważ pierwsze wersja "Wacława dziejów" powstała już w Rzymie



w r. 1830. Referat zajmuje się szczegółowo chronologią pracy 
Garczyńskiego nad poematem i próbuje hipotetycznie ustalić, 
jak mogła wyglądać pierwotna redakcja utworu,którą Mickiewicz 
poznał już w okresie pobytu w Wielkopolsce. Nie negując wpły
wu III cz. "Dziadów" na ostateczne opracowanie "Wacława dzie
jów", nie należy jednak tracić z oczu tego, cowpoemacie Gar-’ 
czyńskiego było oryginalnym pomysłem i co wywołało żywy i 
trwały entuzjazm Mickiewicza.

Zestawienie "Wacława dziejów" z "Manfredem", a także ze 
świadectwami samego Garczyńskiego na temat jego lektur Byro
na, prowadzi do wniosku, że teza o naśladownictwie "Manfreda" 
jest grubo przesadzona.Sąd ten powstał i utrwalił się pod wpły
wem wywodu Mickiewicza z wykładów paryskich. Źródłem porówna
nia polskiego bohatera romantycznego z Faustem i Manfredem - 
w wykładach Mickiewicza - był "Szkic o dramacie fantastycznym" 
George Sand. Mickiewiczowska analiza "Wacława dziejów" wykra
cza poza problematykę utworu Garczyńskiego i stanowi materiał 
do rekonstrukcji poglądów Mickiewicza na zasadnicze kwestie 
polskiej poezji romantycznej.

Cezura 1932
/Streszczenie odczytu wygłoszonego dnia 22 października 1970 r./

W pierwszej części wykładu zanalizowano teksty dwudzies
tu ośmiu badaczy i krytyków, którzy w latach międzywo

jennych lub powojennych formułowali propozycje periodyzacji 
rozwoju literatury polskiej w latach 1918-1939,i rc rezultacie 
krytycznego rozbioru argumentaćji historycznoliterackiej tych 
propozycji wykazano bezzasadność umieszczania cezury rozwojo
wej prawie co rok - począwszy od roku 1925 - przez różnych 
krytyków epoki.

Osobno przedyskutowano najczęściej występującą w analizo
wanych tekstach i najpełniej uzasadnianą propozycję wewnętrz
nej cezury rozwojowej w r. 1932. Zwolennicy tego poglądu szu
kali jego uzasadnienia przede wszystkim w przesunięciu domi-

Doc.dr Zofia Stefanowska
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nanty gatunkowej, w przemianach bądź to poetyki, bądź postaw 
duchowych i stanowisk ideologicznych pisarzy, a nawet całych 
generacji pisarskich. Autor referatu wykazywał niedostatecz
ność, często pozorność tej historycznoliterackiej argumenta
cji, pomieszanie w analizowanych tekstach opisowych twierdzeń, 
historycznych i przeświadczeń prognostycznych, które dziś już 
okazały się nietrafne.

Część pierwszą wykładu zamyka teza, że w związku z rokiem 
1932 nie można mówić o przemianach literatury, o przemianach 
poetyk, o zasadniczych zmianach orientacji literackich, o u
kształtowaniu się zupełnie nowych gustów czytelniczych. Jak
kolwiek dokonywała się wtedy ewolucja twórczości indywidual
nych i pewnych wspólnych ponadindywidualnych właściwości i u
chwytny był dla monografistów kierunek tych przemian,nie wyz
naczały one jednak żadnej cezury, której wskaźników szukać na
leży nie w przeobrażeniach twórczości, ale w przemianach kul
tury literackiej dwudziestolecia.

Tym problemom poświęcona została część druga wykładu. Dla 
przemian polskiej kultury literackiej lat międzywojennych rok 
1932 stanowił istotnie uchwytną cezurę. Autor zwrócił uwagę 
na przełomowe momenty jednoczenia kulturalnego dawnych trzech 
zaborów. Wskazał, odwołując się do opracowań monograficznych, 
na dynamikę przemian poszczególnych regiouów literackich. Od
wołał się zwłaszcza do niezmiernie charakterystycznej dynami
ki przemian życia literackiego śląska, jego przechodzenia od 
fazy przemysłowej reliktowej kultury literackiej do fazy no
woczesnej w latach trzydziestych.

Z kolei przeanalizowano dynamikę rozwoju ruchów masowych, 
które stanowiły szczególnie charakterystyczną bazę społeczną 
rozwoju polskiej kultury literackiej w omawianych latach.

Jako istotne wskaźniki dynamiki kultury literackiej wyb
rano przemiany instytucji życia literackiego* przekroczenie 
pierwszego progu czytelnictwa gazet, dokonane w tych latach 
przeobrażenia instytucji kontroli społecznej nad literaturą, 
dojrzewanie i rozwój polskich ówczesnych instytucji masowej 
komunikacji społecznej - również literackiej.

Wśród uzasadnionych i bezpośrednich wyznaczników przemian 
kultury literackiej wymienił autor przemiany ról społecznych
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pisarzy, określające »ybór decyzji pisarskich, przemiany spo
łecznych. typów odbiorców literatury, określające prawidłowości 
wyborów czytelniczych, wreszcie przemiany społecznych warunków 
komunikacji literackiej, które określają funkcjonujące w danej 
zbiorowości modele literatury.

Tym trzem kręgom zagadnień poświęcono dalszy ciąg wykładu, 
wyodrębniając na tle procesów profesjonalizacji pisarstwa 
kształtowania się po r. 1932 ról społecznych pisarza - eksper
ta kultury i pisarza - technika literackiego,pracującego w zes
połach na potrzeby środków masowej komunikacji. Przede wszyst
kim jednak scharakteryzowano nową, swoistą rolę pisarza - dzia
łacza, w zależności od odmiennych, niż dotąd bywało w historii, 
związków pisarzy ze zorganizowanymi politycznie ruchami maso
wymi i przeanalizowano klasowe zróżnicowania środowisk czytel
niczych i właściwych im potrzeb literackich.

Na zakończenie omówiono, jak wiąże się z tymi przemianami 
ról społecznych pisarzy i typów społecznych czytelników ukształ
towanie i zróżnicowanie cech modelowych dzieł wciąganychw róż
ne pozaliterackie tryby społecznych działań ludzkich. Scharak
teryzowano kształtujące się w latach międzywojennych oraz funk
cjonujące wyraźnie po r. 1932 trzy modele literatury: zaanga
żowanej, kanonicznej i ludycznej. Fokazano, jak ich cechy mo
delowe wiążą się z określonymi funkcjami społecznymi właściwy
mi każdemu modelowi.

Autor starał się zatem obronić tezę, że około r.1932 prze
miany polskiej kultury literackiej są tak wyraźne, mówią o tak 
dostrzegalnej jej modernizacji, iż można rok ten przyjąć za 
umowną cezurę wewnętrzną w rozwoju tejże kultury w niepodleg
łej Polsce.

Prof.dr Stefan Żółkiewski

Wokół „Powieści“ Norwida
/Streszczenie odczytu wygłoszonego dnia 5 listopada 1970 r./

W  pracach zajmujących się poglądami pisarzy i krytyków pol
 skich XIX w. na powieść zwraca się uwagę przede wszyst

kim na głosy aprobujące ten nowy wówczas gatunek lifceracki.Ist
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niało jednak również takie zjawisko, jak romantyczna negacja 
powieści - wiersz Norwida "Powieść" to jeden z późnych jej 
przejawów. Wiersz ów nie stanowi odosobnionej wypowiedzi poe
ty na ten temat, sądy jego w tym przedmiocie znaleźć można w 
różnych utworach poetyckich, a także w traktatach i w kores
pondencji. Powieść jest dla Norwida przede wszystkim katego
rią estetyczną; jest formą epoki, w której stosunki między
ludzkie opierają się na fałszu; formą, która interesuje się 
dniem powszednim, są zaś dla niej niedostępne problemy istot
ne. Niedostępna jest dla niej przede wszystkim historia,pozo
stająca właściwą dziedziną epopei, która także w ujęciu Nor
wida jest czymś więcej niż gatunkiem literackim, bo pojęciem 
historiozoficznym. Epopeję, z którą wiąże swój program pozy
tywny, uważa on za przeciwieństwo powieści. Niechęć Norwida 
do powieści tłumaczy się tym również, że z trudem poddaje się 
ona charyzmatycznej koncepcji literatury, jej twórca nie może 
być romantycznie pojmowanym wieszczem.

Wiersz "Powieść" łączy się bezpośrednio z takim właśnie 
zespołem przeświadczeń poety. Jest to wiersz krytycznoliterac
ki, nie stanowi jednakże zracjonalizowanego dyskursu. Budowa
ny jest jakby z materii powieściowej, składa się nań uschema- 
tyzowane, a więc i zironizowane, streszczenie przeciętnej fa
buły, charakterystycznej zwłaszcza dla prozy krajowej lat pięć
dziesiątych XIX w. Jest to paradoksalne z pozoru streszczenie 
w futurum: poeta mówi o tym, jakie wprowadziłby elementy,gdy
by zechciał napisać utwór powieściowy; czynnik ! ten jeszcze 
silniej uwydatnia ironiczny charakter wiersza. Wszelka fabuła 
jest dla Norwida istotna o tyle tylko, o ile służy wyłożeniu 
jakiejś głębszej prawdy; aprobowana jest więc wówczas jedynie, 
gdy występuje w paraboli. W powieści zaś opowiadanie zdarzeń 
nie pełni tej funkcji - służy zazwyczaj szczegółowemu malowa
niu obyczajów. Tę jej właściwość określa poeta słowem "fla
mandzki'1 .

Tekst odczytu opublikowany będzie w "Pamiętniku Literac
kim" /1971, z. 2/. '

Dr hab. Michał Głowiński
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Semantyka poetycka a metoda jej opisu 
(Na przykładzie poezji Baczyńskiego)

/Streszczenie odczytru wygłoszonego dnia 19 listopada 1970 r./

I stnienie ogólnych prawideł postępowania badawczego w ja-
kiejś dziedzinie nie wyklucza faktu, że ta scma . metoda 

może okazywać różną efektywność zależnie od charakteru badane
go zjawiska. A zatem właściwości samego przedmiotu zaintereso
wań zmuszają do indywidualizacji sposobów postępowania. I ta]ę, 
pewne osobliwości poezji Baczyńskiego każą poszukiwać klucza 
do semantycznej organizacji tekstów tego poety na płaszczyźnie 
słownictwa i frazeologii, a nie na płaszczyźnie jednostek i u- 
icłaaow zdaniowych. Poziom zdania bowiem przestaje być tu nad
rzędną i rozstrzygającą instancją w procesie semantycznej in
tegracji mniejszych jednostek wypowiedzi.Mimo eksponowanej wy
razistości formalnych więzi i przyporządkowań syntaktycznych 
okazują się one wieloznaczne, nieokreślone lub pozorne.Znacze- 
niotwórczą rolę związków składniowych ogranicza tu również od
ległość i obcość znaczeniowa słów lub figur słownych arbitral
nie powiązanych w zespoły składniowe. Dla ich zrozumienia, a 
więc semantycznego zintegrowania, nie wystarcza znajomość oby
czajów frazeologicznych polszczyzny, konieczne natomiast staje 
się poznanie szczególnego obyczaju ustanowionego w obrębie in
dywidualnej twórczości poetyckiej. Związki słowne, arbitralne 
i niezrozumiałe w pierwszym kontekście, zyskują uzasadnienie z 
chwilą włączenia ich w serię związków podobnych, blednie wów
czas ich dowolność i przypadkowość. Stają się realizacją przy
jętej zasady poetyckiej i jako takie, uzyskują semantyczną wa- 
lentność. Ich poznanie i wyjaśnienie, mimo iż nie likwiduje za— 
wikłań i niejasności składniowych, pozwala niezależnie od nich 
rekonstruować większe całości znaczeniowe, organizując w ten 
sposób od nowa rozumienie poetyckiego tekstu.

Dr Aleksandra Okopień-Sławińska
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SPRAWOZDANIA Z PODRÓŻY NAUKOWYCH

Sprawozdanie z podróży naukowej do Czechosłowacji 
(3 — 2 7 IX 1970)

W yjazd miał na celu zebranie materiału czeskiego i słowac
kiego do przygotowywanej przeze mnie pracy poświęconej 
słowiańskim patronimicznym nazwom osobowym i miejscowym. Cel 

ten został podczas pobytu w Czechosłowacji osiągnięty.
I tak, w Pradze wyzyskałem rękopiśmienne materiały zgroma

dzone przez dra Jana Svobodę do "Słownika staroćzeskich. nazw 
osobowych". Staroczeskie patronimiczne nazwy osobowe mogłem na 
miejscu w Pradze, dzięki pomocy dra J.Svobody, nie tylko wypi
sać, ale też wstępnie opracować. Podczas tygodniowego pobytu v 
Brnie wypisałem patronimiczne nazwy miejscowe z terenu Morawa 
materiałów L.Hosaka i R.Śramka zebranych do przygotowywanega 
przez nich "Słownika morawskich i śląskich nazw miejscowych"* 
Tym sposobem zdobyłem pełny materiał z terenu dawnych Czech i 
Moraw, gdyż czeskie nazwy miejscowe zostały opracowane w dzie
le A.Profousa, a staromorawskie nazwy osobowe - zgromadzone w 
kartotece dra J.Svobody.

W Bratysławie wyzyskałem częściowo materiały starosłowac- 
kie zgromadzone w pracowni historycznego słownika słowackiego. 
Materiały te nie są jeszcze kompletne i wymagają dalszych uzu
pełnień. Dzięki opiece, jaką mnie otaczał kierownik tej pro?* 
cowni, doc. dr V.Blanar, mogłem nie tylko przejrzeć zgromadzo
ne dotąd materiały, ale też zapoznać się z nowszymi interesu
jącymi mnie pracami z zakresu onomastyki słowackiej.

Sprawozdanie z pobytu w Czechosłowacji 
(10 —  17IX 1970)

W Czechosłowacji przebywała na zaproszenie Kabinetu Lite- 
rarnej Komunikacie w Nitrze delegacja Instytutu Badań 

Literackich PAN w składzie: dr hab. Kazimierz Bartoszyński, dr 
Janusz Sławiński, dr hab. Roman Zimand. Głównym celem podróży

Dr Kazimierz Rymut
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był udział w seminarium naukowym poświęconym zagadnieniom ter
minologii literaturoznawczej. W czasie trwania seminarium,któ- 
re w intencji jego organizatorów było jednym z etapów prac nad 
słownikiem literackiej komunikacji, referaty ze strony polskiej 
wygłosili: dr hab. K.Bartoszyński - na temat sposobów urabia
nia literaturoznawczej terminologii oraz na temat zasobu poję
ciowego feeorii literackiej komunikacji, i dr J.Sławiński - na 
temat ogólnych własności terminu literaturoznawczego oraz na 
temat terminologii teorii procesu historycznoliterackiego.

Druga część pobytu delegacji w Czechosłowacji obejmowała 
wizytę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. J.Śafarika w 
Preszowie, Wygłosiliśmy tam trzy wykłady dla pracowników nau
kowych uniwersytetu i studentów: J.Sławiński mówił o socjologii 
literatury, R.Zimand - o pojęciu tradycji, K. Bartos zyński - o 
semantyce utworu narracyjnego. Odbyliśmy też spotkanie z pra
cownikami Katedry Języka i Literatury Słowackiej,w czasie któ
rego wymieniono informacje na temat życia naukowego w obu śro
dowiskach.

Trzeci okres pobytu w Czechosłowacji wypełniły wizyty w In
stytucie Światowej Literatury i w Instytucie Słowackiej Lite
ratury SAV w Bratysławie. Są to placówki naukowe tradycyjnie 
już współpracujące z Instytutem Badań Literackich PAN. W cza
sie spotkań z pracownikami obu instytutów przedyskutowano prob
lematykę badawczą, która w przyszłości mogłaby - i powinna w 
interesie obu stron - stać się przedmiotem dalszej współpracy. 
Instytut Światowej Literatury SAV jest dla nas dobrym partne
rem w zakresie: a/ badań komparatystycznych /w szczególności 
na materiale literatury romantycznej/; b/ badań z dziedziny poe
tyki historycznej /dzieje gatunków i stylów/.

Instytut Słowackiej Literatury może z nami kooperować w za
kresie: a/ badań nad metryką słowiańską; b/ badeu nad dziejami 
krytyki literackiej.

Dr Janusz Sławiński
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Sprawozdanie z pobytu w Niemieckiej Republice Demokratycznej 
(w dniach 20 K  — 19 XI 970)

W  czasie pobytu w Merseburgu pracowałem wyłącznie w tam
te jszym Niemieckim Archiwum Centralnym /Deutsche Zen

tralarchiv, Historische Abteilung IV., Merseburg/, nastawiony z 
góry na zapoznanie się z określonym zespołem dokumentów obej
mujących informacje do biografii Ignacego Krasickiego.

Pierwszy zespół dokumentów, bardzo jednostronnych /Rep.7b/, 
dotyczy sytuacji prawnej Krasickiego po aneksji Warmii przez 
administrację pruską, a przede wszystkim sprawy długów, jakie 
w chwili przejścia biskupa na kwartalnie wypłacaną pensję po
zostały do uregulowania. Sprawy te w niewielkim stopniu doku
mentuje M.Lehmann /"Preussen und die katholische Kirche”, Bd
IV/ oraz A.Triller /"I.Krasicki, Dichter und Fürstbischof als

\preussischer Untertan", Braniewo 1944-/ - ten ostatni głównie w 
oparciu o dokumentację Lehmanna, chociaż w 1940 r.niektóre te
ki Rep. 7b miał w rękach. Materiały mi dostępne nie mają walo
ru kroniki skandalicznej, nie ten jest sens ich poznawania. 
Wskazują przede wszystkim na krąg ludzi i faktów związanych z 
biografią Krasickiego, zwłaszcza w pierwszych latach po obję
ciu biskupstwa warmińskiego, chociaż i okres późniejszy, się
gający roku 179 »̂ jest tu również bogato zaprezentowany.Szcze
gólnie interesujące dla biografii pisarza są dokumenty poświad
czające kontakty z księgarzami, malarzami dostarczającymi Kra
sickiemu dzieła sztuki, co pozwala śledzić /choć nie dość do
kładnie/ źródła zaopatrywania zbiorów, a zwłaszcza biblioteki.

Listy Krasickiego dotyczące wyjaśnień wyżej wymienionych 
spraw, jakie znajdują się w tych zespołach, warte są - jak są
dzę - publikacji, jako dopełnienie ogłoszonej w 1958 r. kores
pondencji pisarza, dotąd nie powiększonej o żadne publikacje.

Drugi zespół dokumentacji wiąże się z przęsłem wcale nie 
odległym od spraw wyżej przedstawionych. Rękopisy dotyczą ‘ bo-̂  
wiem losów zbiorów artystycznych Krasickiego po śmierci właś
ciciela: zbioru liczącego 2J8 obrazów oraz zbioru obejmującego 
około 40 tys. sztychów i rycin, a także zbioru rękopisów z bi
blioteki Krasickiego, które zostały zakupione za cenę makula
tury przez rząd pruski i stały się podstawą działu rękopisów 
biblioteki berlińskiej.
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Wartość przejrzanej dokumentacji - zleceń dworu pruskiego 
w tym zakresie - jest, według mnie, znaczna, uzupełnia bowiem 
szczątkowy obraz, jaki dotąd w badaniach bywał rekonstruowa
ny-

Trzy tygodnie - to niewiele czasu na poznanie i obszernej, 
i trudnej do odczytania /sporo notatek i brulionów pism,jakie 
wychodziły z kancelarii Kamery Prus Zachodnich oraz Minister
stwa Spraw Wewnętrznych, nastręcza niejakie kłopoty/ dokumen
tacji, co też nie pozwoliło na pełne zapoznanie się z krasi- 
cianami w tym Archiwum.

Dr hab. Zbigniew Goliński


