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STAN PRAC NAD BIBLIOGRAFIĄ LITERATURY POLSKIEJ 
wg "LITERATURY POLSKIEJ" 0. KORBUTA

Zawarty w Biuletynie Polonistycznym zesz*2, 1958 komunikat o biblio
grafii literatury polskiej wg "Literatury polskiej" G,Korbuta podawał 
wiadomości o powstaniu, organizacji i przebiegu prac Komitetu Redakcyj
nego tej bibliografii od maja 1950 do początku 1958 r* Rozróżnione tam 
zostały trzy główne etapy prac:

I - okres wstępny prac nad pierwszą redakcją dzieła w latach 1950- 
1952

II - ©kres dyskusji nad nową formą dzieła w latach 1952-1953 
III - okres pracy nad nową obszerną redakcją dzieła, pracy rozpoczętej 

w roku 1953 i ułatwionej przez wydanie dwu samodzielnych publika- 
cjXî "Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia" /PIW 
1954/ i "Adam Tíickiewicz - Zarys bibliograficzny" /PIW 1957/*

Na początku roku 1956 w Państwowym Instytucie wydawniczym, znajdował 
się już maszynopis tomu I, obejmującego literaturę staropolską, uzupeł
niony materiałami za lata 1954-1957, jednakże prace wydawnicze nad nim 
posuwały się tak powoli, że uciekający czas zmuszał grupę roboczą kor- 
but*wą /liczącą 2 osoby/ de stałego: gromadzenia nowych materiałów celem 
włączenia ich do maszynopisu1, przeznaczonego do druku, ażeby rozziew 
chronologiczny pomiędzy datą ukazania się tomu a zawartym w nim materia
łem bibliograficznym był jak najmniejszy* Równocześnie tu i ówdzie wpro
wadzono uzupełnienia materiałów za lata ubiegłe, zwłaszcza że można by
ło wykorzystać w tym celu przypadkową możliwość sprawdzenia szeregu ob
cych źródeł bezpośrednio przez jednego z pracowników w czasie jego- poby
tu we Francji, Rozmiary nowego "Korbuta" okresu staropolskiego sięgają 
ok*. 200 arkuszy wobec ok* 45 arkuszy ponrzedniego wydania. Tak pokaźne, 
zwiększenie objętości, powstała nie tyle na skutek; bardziej szczegółowego 
opracowania i uzupełnienia materiałów bibliograficznych dotyczących ha
seł zawartych w poprzednim wydaniu, cc na skutek wprowadzenia haseł, no
wych* Przede wszystkim wprowadzone obszerne zestawy prac dotyczących 
poszczególnych okresów literatury oraz historii szkół wyższych, uwzględ
niając przy tym w dużym stopniu, literaturę europejską* Obok nich wpro*» 
wadzono ok* 60 nowych haseł autorskich i znacznie rozbudowano zestaw 
haseł anonimowych /łącznie około- 1000 tytułów./.* Hasła ogólne /Średnio
wiecze, Odrodzenie’, Reformacja i in,/r hasła rzeczowe /Akademia Krakow
ska itp*/ oraz- hasła anonimowe' w nowym opracowaniu objętością swą przewyż
szają objętość całego tomu I w poprzednim wydaniu:*



Latem 1958 r, roetały »alcońceone prace nad tooern II obejmująoym lite
raturę epoki Oświecenia, Maszynopis liczący ok. 90 arkuszy objętoźci 
został przekazany Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu, gdzie czoka na 
swoją kolejkę w planie wydawniczymf tymczasem zaś doraźnie służy га 
źródło informacji dla wielu pracowników nauki i redaktorów interesują
cych się literaturą wieku. aVIII.
W stosunku do poprzedniego wydania zasięg chronologiczny tomu II zô - 

stał poważnie ograniczony, Piaarze pierwszej połowy XVIII wieku, konty
nuujący tradycję siedemnastowieczną ideologii staroszlacheckiej i baro
ku w sztucer zostali przesunięci do tomu I, a do tomu trzeciego przenie
siono tych pisarzyr których twórczo-śc,. chociaż rozpoczęta około roku 
I820r rozwinęła się znacznie później i chronologicznie wiąże się raczej 
z epoką romantyzmu, Do tomu I odeszło łącznie 49 pisarzy i 8 utworów 
anonimowych, do tomu III - 113 pisarzy; równocześnie wprowadzono do to^ 
mu II 20 nie uwzględnionych w poprzednim wydaniu pisarzy lat' stanisła
wowskich, Oczywiście, dodano również zestaw prac dotyczących ogólnie 
Oświecenia i życia literackiego w Polsce w tej epoce oraz 14 haseł rze
czowych, jak Biblioteka Załuskich, Obiady czwartkowe, Komisja Edukacji 
Narodowej itp. Wśród pisarzy wyłączonych z tomu II znajduje się Aleksan
der Fredro, Zarówno ranga tego pisarza, jak obfity związany z nim ma
teriał bibliograficzny uzasadniają możliwość opracowania poświęconego 
mu osobnego zarysu bibliograficznego. Właśnie nad przygotowaniem t^j 
publikacji skupia się obecnie wysiłek "grupy roboczej” tomu IIr składa
jącej si»? od szeregu lat z jednej osoby.
Ha przełomie roku 1958 i 1959 zostały zakończone prace nad tomem biblio

grafii czasopism, Maszynopis o objętości ok, 30 arkuszy, czekając r.a 
swoją kolejkę wydawniczą, spoczywa w szafie Komitetu Wydawniczego, skąd 
jest udostępniany pracownikom nnuki bardzo często, zawiera bowiem nowe 
ujęcie bogatych wiadomości o czasopiśmiennictwie, zgromadzonych w ciągu 
kilku lat żmudnych poszukiwar,
?om ten obejmuje czasopisma o charakterze literackim i ogólnokultural- 

nym oraz czasopisma z dziedzin pokrewnych stanowiących w swej epo'ce na
rzędzie działalności literacko-społecznej* Chronologiczny wykaz rozpo
czyna "Merkuriusz Polnki" z roku lG6lr zamykają go "Wiatraki",wychodzą
ce od roku 1959 w Bydgoszczy, Łącznie tom zawiera opis.y ok, 1450 czaso
pism, przy czym prawie wszystkie zostały opracowane na podstawie autop
sji /niestety, niejednokrotnie tylko częściowej/. Opis uwzględnia nastę
pujące elementy: tytuł,poátytui,Ssę-siotliwośd етг, liczba numerów, miej
sce i daty wydawania, nazwiska wydawców, redaktorów i członków redakcji
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z «znaczeniem amion i dat, dalej wiadomości o epleaoh treácl, biblio
grafiach i opracowaniach dotyczących danej pozycji. Opracowania dotyczą
ce dziejów czasopiśmiennictwa zostały zgrupowane osobno.

Obecnie w r, i960 dobiega kor̂ ca praca nad tomem V, obejmującym litera
tury cd pierwszej wojny światowej do lat ostatnich. Uwzględnia on ok.
ЭОС pisarzy, których debiut nastąpił przed rokiem 1949, materiał biblio
graficzny kończy się na roku 1957»Gotowy maszynopis haseł autorskich 
liczy ok. 180 arkuszy, w opracowaniu są hasła obejrfaijące p^ądy i sïnipy 
literackie oraz pozyoje dotyczące literatury współczesnej w Ogólności.

Na tomie V najwyraźniej znać szkodliwe skutki przewlekania się termi
nu druku "Kcrbuta". Materiały bibliograficzne do tego tomu narastają 
szczególnie szybko i obficie. Co pewien czas zmusza to do poważnych 
uzupełnień i przeróbek. Grupa robocza tego tomu /licząca 8-10 osób/ po 
zakończeniu obecnej redakcji dzieła za parę miesięcy przystąpi do opra
cowania kolejnej" /trzeciej/ partii uzupełnień, tym razem za lata 1958- 
I96O* Jeteli termin oddania do druku będzie przesuwał się dalej, trzeba 
będzie wprowadzić do tomu i tych pisarzy, którzy debiutowali po roku 
I95O. Tom po raz pierwszy prezentujący współczesność nie może dopuszczać 
do powstania nazbyt dużego rozziewu chronologicznego między datą publi
kacji a zawartością. Nawet minimalna rozpiętość, spowodowana cyklem 
produkcyjno-wydawniczym, jest zjawiskiem niedobrym. VIT tych warunkach 
dalsze odkładanie rozpoczęcia druku nadaje temu tomowi charakter impre
zy nieustającej.

Zgromadzone materiały kartotekowe i maszynopis tomu V fragmentarycz
nie przenikają tymczasem do druku w pracach uczonych i publicystów, 
którzy często z tych materiałów korzystają, ale również zbyt często 
zapominają T)Ddać źródło swych wiadomości. W tym przypadku jest to szcze
gólnie przykre, gdyż chodzi o wykorzystywanie materiałów zgromadzonych 
po raz pierwb^y wprost od pisarzy. '

Grupa robocza /3 oęoby/ toir.u III, obejmującego literaturę epoki ro
mantyzmu. w latach poprzednich, przygotowała drugą redakcję brulionową 
i 'V roku i960 przystąpiła do wykończenia redakcyjnego tekstu w czysto- 
pisie, zaczynając od haseł autorskich na literę A i posuwając się w 
porządku alfabetycznym. W październiku i960 są już wykończone w maszy
nopisie hasła na literę J, całość haseł osobowych powinna być wykończo
na do końca roku przyszłego, hasła ogólne w początkach roku 1962.
Z głównego tekstu tomu są wyłączone hasła, które swymi rozmiarami zasłu
gują na poświęcenie im osobnych zarysów bibliograficznych. W roku 1957' 
ukazał się w druku- zarys A,Mickiewicza /27 ark,/, od trzech lat jest
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gotowy do druku aarye .T.T.Kraflzewskiego /ок. 25 ark#/, po zakończeniu 
głównego tekstu tomu w r. 1962 rozpoczęte «ostaną prac* redakoyjne nad 
zarysami J.Słowackiego i C.K.Norwida.
Najmniej' zaawansowane są prace oad tomem IV ̂ obejmującym literaturę 

epoki pozytywizmu i Młodej Polski. Kiedy w latach 1953 i 1954 dotacja 
na prace ”korbutoweM została zmniejszona do> 2/3 poprzedniej wysokością 
najwięcej' na tym ucierpiał właśnie tom IV, jako ostatni w przewidywanej 
kolejności oddania do druku. Prace nad nim zostały zahamowane, niemal 
przerwane, a do wznowienia ich doszło na wiosnę roku 1956, przy czym 
grupa robccza została stworzona z pracowników nowych, gdyż dawni byli 
już zaangażowani przy innych zajęciach zawodowych. Nowy zespół opraco
wał już redakcję brulionową około połowy haseł autorskich, do1 redakcji 
w csystopisie będzie' mógł przystąpić prawdopodobnie w połowie roku 
1962.
Łącznie znajduje się obecnie /w październiku I960 **»/ w czystopisie 

ok. 600 arkuszy, tzn. więcej niż połowa całości dzieła,obliczonej na 
ok. 1000 arkuszy. Prace redakcyjne posuwają się systematycznie i w 
ciągu kilku lat zostaną zakończone, jeżeli, nowe komplikacje nie wynik
ną w toku produkcji wydawniczej.

A w tyra zakresie ryk i960 zapowiada zupełnie wyraźną poprawę sytuacji. 
Bezpośrednie zainteresowanie się sprawą ’’Korbuta" przez Wydział I PAN 
doprowadziło do przyznania odpowiednich limitów wydawniczych, które 
naroszeie umożliwią przystąpienie do produkcji drukarskiej. W I96I r* 
będzie można wykorzystać limit ok. 100 arkuszy wydawniczych, zapewnio
ny przez Instytut Badań Literackich, Próbny skład druk&rski został już 
ustalony, .wkrótce mają przystąpić До piracy zecerzy. Można mieć
teraz nadzieję, że rok I96T rozpocznie nowy, czwarty etap prac nad 
"Korbutem", mianowicie etap realizacji wydawniczej'.

Z PRAC IMSTYIUTU BADAŃ LITERACKICH
B a r b a r a  W  i n к i e 1: Monografia bio-bibliogrąficzna Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego.. Praca doktorska poi kier. doc. E.Korzeniewskiej•
Część pracy - bibliografia, została w I960 r»'złożona w Państwowym 
Instytucie Wydawniczym.
Praća ta obejmuje pełną bibliografię podmiotową pisarza za lata 1895-* 

Î94’î oraz ma ambicje zgromadzenia najważniejszych opracowań zarówno a 
pisarzu^ jak i jego twórczości. Bibliografia przedmiotowa obok recenzji, 
artykułów ogólnych i wypowiedzi biogrcficznych rejestruje również 
bardzo liczne polemiki,, dotyczące zagadnień poruszanych przez Boya.
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