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KONFERENCJA N A U K O W A  W  BERLINIE 17*14 V 1972)

h Berlinie przebywaliśmy jako delegacja Instytutu 3adań Li
terackich PAL na konferencję "Kolloquium 72. Weltliterarisches 
Erbe unć sozialistische Gesellschaft", zorganizowaną przez Zen
tralinstitut für Literaturgeschichte an der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 
akademickich instytutów literaturoznawczych SED, ZSEE, Czecho
słowacji, Węgier, Bułgarii i Polski oraz delegacja KC PPL. Ob
rady skupiały się wokół trzech zagadnień: 1) marksistowskie ba
dania Oświecenia, 2' rozwój socjalistycznego obrazu człowieka w 
literaturze europejskich krajów socjalistycznych, 3) literatura 
a społeczeństwo.

Do Berlina przywieźliśmy obszerne głosy dyskusyjne, przygo
towane w Polsce i związane z materiałami nadesłanymi przez or
ganizatorów. lia sekcji II prof. dr L.Żmigrodzka przedstawiła wy
powiedź omawiającą literaturę polską lat międzywojennych(w szcze
gólności działalność grupy "Przedmieście") i nurt polskiej pro
zy chłopskiej w XX wieku. Głos prof. dr K.Janion na sekcji III 
dotyczył metodologii marksistowskich badań tradycji (w tym - 
badań tradycji w nauce polskiej) i problemu: faszyzm a tradycja 
europejska. Ponadto na sesji plenarnej, zamykającej obrady,prof. 
dr i7..Janion wygłosiła przemówienie poświęcone antropologicznej 
problematyce marksizmu i stawianej wielokrotnie w czasie obrad 
kwestii: awangarda literacka i rewolucja.

Delegacja polska przeprowadziła w Berlinie rozmowy o projek
towanych przez Zentralinstitut für Literaturgeschichte: anto
logii polskich prac z zakresu metodologii i teorii literatury 
(w serii "Positionen"), o książce poświęconej literaturze pol
skiej lat międzywojennych, przygotowanej przez polonistów nie
mieckich oraz o aktualnych zagadnieniach badań nad literaturą 
polską prowadzonych w SED. Prof. dr IC.Janion jako przedstawi
cielka Dyrekcji IBL wzięła również udział w naradzie na temat 
międzynarodowej antologii studiów poświęconych tradycji marksi
stowskiej w literaturze i badaniach literackich, w spotkaniu z 
ministrem kultury i sztuki SED oraz — wspólnie z prof. dr Ll.Żmi—
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grodzką - w spotkaniu dyrektorów i przewodniczących delegacji 
instytutów literaturoznawczych reprezentowanych na konferencji.

Prof. dr Karia Janion 
Prof. dr Maria Żmigrodzka 
Mgr Zbigniew Jarosiński

•C

W dniu 22 listopada 1972 r. odbyło sią w warszawskim Domu 
Literatury spotkanie Dyrekcji i pracowników Instytutu Badań Li
terackich PAR z członkami Oddziału Warszawskiego Związku Lite
ratów Polskich.

Spotkanie to, zorganizowane z inicjatywy obu zainteresowa
nych instytuoji, miało charakter roboczy - celem jego było po
informowanie literatów warszawskich o pracach ' i przedsięwzię- 
oiaoh Instytutu - bieżących i planowanych na najbliższą przysz
łość, ze szozególnym uwzględnieniem prac dotyczących literatu
ry współczesnej.

Dyrektor IBL doo. dr hab. Zbigniew Goliński mówił o struk
turze i planach Instytutu, prof. dr Maria Janion - o możliwoś- 
oiaoh uprawiania obeonie historii literatury, doc. dr hab. Ja
nusz Sławiński - o roli i udziale IBL w bieżącym życiu literac
kim.

W dyskusji wzięli udział członkowie ZLP oraz pracownicy I3L.
Zebranie prowadził Leszek Prorok.
Krótkiego podsumowania dokonał prezes Oddziału 'Warszawskie

go ZLP Lesław Bartelski, stwierdzając, że przebieg spotkania 
świadczy o potrzebie tego rodzaju imprez, i zapowiadając ich kon
tynuację.

KRONIKA NAUKOWA

INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH .

POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ 

W dniu 27 maja 1972

Pierwsze w nowej kadencji (1972-1975' posiedzenie Bady Nau
kowej w dniu 27 maja 1972 r. otworzył jej przewodniczący - prof. 
K.y/yka. Powitał on zebranych i zwrócił się z podziękowaniem do 
dwu poprzednich przewodniczących Rady: prof. S. Żółkiewskiego i


