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/1 / MARKIEWICZ Henryk: Trzy epizody z dziejów metodologii badań
literackich w P o lsce , "Roczniki Humanistyczne K U L", t. XXIV, z. 1,
Lublin 1976 (wyd. 1978), s .  71-76.

Autor omawia tezy trzech zapomnianych rozpraw historycznolitera
ckich, o dużym znaczeniu dla rozwoju metodologii badań. Artykuł Romana 
P iłata "W ycieczka w dziedzinę h istorii literatury" wyprzedza prace Tai- 
n e ’ a i jego teorię trzech czynników, które u P iłata również występują 
jako trójczłonowa ca ło ść : "plemienność" - oznacza tyle, co Taine’ owska 
ra sa , "wpływ teluryczny" - przyrodnicza część  millieu, "strona dziejo
wa" - moment. Rozprawka Alberta Zippera "Kilka uwag o h istorii lite
ratury i je j metodzie" je st p ierw szą pracą polską podejmującą problema
tykę metody badań historycznoliterackich z uwzględnieniem specyfiki nau
kowej literaturoznawstwa. Artykuł W. Bruchnalskiego "Wstęp metodycz
ny do studium historii literatury polsk iej" stanowi dokumentację pierw
szego wykładu metodologii badań literackich na polskim uniwersytecie 
oraz je st przykładem tej odmiany literaturoznawstwa pozytywistycznego, 
która poddała się wzorom historiografii politycznej i zasadom wyjaśnia
nia przyczynowego.

/1/ M1TOSEK Zofia: H istoria literatury i socjologia wiedzy. "P rz e 
gląd Humanistyczny" 1977 nr 12 s . 53-63.

Autorka omawia wzajemne relac je  między dwiema dziedzinami współ
czesnej humanistyki w sytuacji, gdy socjologia wiedzy przechodzi swego 
rodzaju kryzys epistemologiezny. Analizuje pokrótce poglądy badaczy 
próbujących znaleźć nowe rozwiązania (m .in, H auser, Lukacs, Wellek 
i Warren) , przedstaw ia także własny pogląd - odpowiedź na dylematy so
cjologii wiedzy stanowić ma re flek sja  nad wewnętrzną historią h istorii 
literatury oraz stworzenie nowej socjologii wiedzy o literaturze. Punkt 
w yjścia stanowiłby pogląd K. Wyki ("O  potrzebie h istorii literatury") o 
nadrzędności waloru antropologicznego historii literatury nad jej aspek
tem teoriopoznawczym. W końcowej części artykułu autorka przedstaw ia 
postulaty badawcze dla tej nowej socjologii.
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