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dziła mnie w atmosferę ówozesnej Francji, jej stosunku do pow
stania i sytuaoji popowstaniowej w Polsoe, zorientowała w roz- 
miaraoh rezonansu "sprawy polskiej" w prasie ówozesnej« Roz
miary zainteresowania się Polską w tym okresie wyjaśniły mi 
wiele zjawisk Wielkiej Emigraoji, ozasem nawet tłumaozyły gene
zę pewnyoh pojęć, np. pojęcia "pielgrzymstwa".
Poza praoą tyoząoą się śoiśle "Kroniki” oraz problemów dalej 

lub bliżej z nią związanyoh na marginesie zbierania materiałów 
z czasopism emigraoyjnyoh interesowałam się również publioysty- 
ką Moohnackiego.

Maria Dernałowicz 
st.asystent Instytutu Badań Literackich PAN

SPRAWOZDANIE Z PODRÓŻY NAUKOWEJ DO ZSRR
W dniach od 27 września do 1 listopada br. jako pracownik In

stytutu Badań Literackich*PAN odbyłem pięciotygodniową podróż 
naukową do Kijowa, Lwowa i Wilna. Podróż tę zorganizował Wy
dział I PAN wraz z Akademią Nauk ZSRR, USRR i LSRR.
Cel podróży: przebadanie zasobów bibliotecznych i ewentualnie 

archiwalnych tych miast w celu zebrania materiału
rękopiśmiennego i drukowanego, związanego z:
1 . bibliografią i historią dramatu staropolskiego,
2. twórczością M.Reja, A.F.Modrzewskiego, M*Biel- 

skiego, J.Mączyńskiego,
3. oraz z wydawnictwem Drukarze dawnej Polski 

XV-XVIII w.
Wyniki: W czasie podróży zostały przebadane zbiory, w ich

dzisiejszym stanie, następujących bibliotek:
Kijów. Biblioteka Akademii Nauk USRR

M Państw.Uniw. im.T.Szewczenki
" Muzeum Historycznego.

Lwów " Akademii Nauk USRR
" Państw.Uniw. im.I.Franki

Centralne Państw.Archiwum Historyczne 
m.Lwowa

Wilno. Biblioteka Akademii Nauk LSRR
" Państw.Uniwers. im.Y.Kapsukasa.
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ad.1. W wyniku poszukiwań bibliografia dramatu sta

ropolskiego wzbogaciła się o ponad 150 pozy- 
oji nieznanych lub takich, o których posiada
no zaledwie wzmianki. Prócz tego wzrosła 
liczba egzemplarzy utworów już znanych i opi- 
sanyoh o ponad 300*
Zostały również zamówione mikrofilmy kilkuna
stu opracowań w językach: rosyjskim, biało
ruskim, ukraińskim, których nie można było 
znaleźć w kraju. 

ad*2 . Zdobyto wiadomość o 55 egzemplarzach dzieł
Keja, Modrzewskiego, Bielskiego, Mączyńskie- 
g o* '

ad.3. Zebrano szereg danych archiwalnych związanych 
z dziejami dawnego drukarstwa polskiego.

Zebrane materiały znacznie uzupełniły przede wszystkim karto
teki bibliografii dramatu staropolskiego, jak również biblio
grafię dzieł Reja, Modrzewskiego i innych. Niemałe znaczenie 
posiadają znaleziska związane z historią dawnego drukarstwa 
polskiego.

Jednocześnie zaś podróż ta stała się okazją do nawiązania 
trwalszych kontaktów z pracownikami naukowymi Kijowa, Lwowa 
i Wilna, co w dalszym rozwoju może okazać się bardzo cenne.

Władysław Korotaj 
adiunkt Instytutu Badań Literackich PAN

POLSKIE ZBIORY 0XF0RDZKIE
W okresie mego pobytu w Anglii latem 1959 r# dotarłam m.in. 

do Oxfordu w celu zapoznania się z zawartością znajdującego się 
tam (w Bibliotece Boalejańsklej) zasobnego, bo liczącego ok. 
2000 pozycji księgozbioru polskiego. Zbiór ten, będąoy kiedyś 
własnością Józefa Łukaszewioza, znanego historyka Reformacji, 
został zakupiony przez Bodlejanę w 1850 r. w związku z istnie
jącym wówczas projektem' utworzenia w Oxfordzie katedry litera
tur słowiańskich. .
Książki tworzą zwarty zespół, nazwany f,Libri Polonici” i obej

mują głównie druki z okresu XVI, XVII i XVIII w. Zainteresowa
nia dawnego właściciela sprawiły, że znalazło się tam wiele


