
Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Sekcja Filologii Polskiej Wydziału
Nauk Humanistycznych.
Biuletyn Polonistyczny 3/9, 27-32

1960



•  2 7 ’ -

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 
SEKCJA FILOLOGII POLSKIEJ WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH 

/por* Biuletyn Polonistyczny, zeez.6, s#31~34/

Prof* Czesław Z g o r z e l e  ki prowadzi badania zmierzające do za
rysowania dziejów szfuki poetyckiej w literaturze XIX-XX wieku» Wychodząc: 
z założenia, iż ewolucję poezji najłatwiej jest uchwycić na materiale jed
norodnym strukturalnie, uwagę swą skupia przede wszystkim na historii ga
tunków i rodzajów literackich. W tym też kierunku idą prace najbliższych 
jego współpracowników»
Dotychczasowe rezultaty tych badań:
I. Prace prof» Cz»Zgorzelskiego;:

1» Szkice o sztuce lirycznej Mickiewicza i Słowackiego publikowane w 
różnych periodykach; obecnie zgłoszone d'> (“juku w postaci osobnego 
tomiŁ w Towarzystwie Naukowym KUL na r*19éî»

2, Dziejie ballady w Polsce /zarys historii gatunku/ - praca gotowa ; 
w maszynopisie»

3» Tom z antologią Ballady w Polsce /wraz ze wstępem teoretyczno- i 
historycznoliterackim/, przygotowany wespóSr z asyst» I.Opackim dla 
Biblioteki Narodowej,

4» Referat na konferencję naukową poświęconą zagadnieniom poetyki pt. 
Dynamika ballady jako gatunku-#

II* Prace najbliższych współpracowników;
1» Studia o liryce Słowackiego wykonane na zlecanie Instytutu Badań 

Literackich PAN przez W»Grabowskiego, J»Ko«nara, I»Opackiego i 
D»Zamącińską /prace w maszynopisach; niektóre przygotowane do dru
ku/»

2» Praca I»Opackiego o> narratorze w polskiej balladzie XIX-wiecznej 
/w maszynopisie, zgłoszona do druku w planie wydawniczym Towarzy
stwa Naukowego KUL na r.19tö!i/*

3» Prace W»Grabowskiego z zakresu epiki Słowackiego::
a/ Twórczość 1 rutyna w "Żmii", "Roczniki Humanistyczne", VII 1, 

Lublin 1959? b/ Notatki do "Beniowskiego", oddane do "Roczników 
Humanistycznych", t»X»

4» Szkice I.Opackiego o liryce Słowackiego: a/ Słowackiego wiersz 
"palący i okropnej prawdy"r "Zeszyty Naukowe KUL", 1959, nr 3; 
b/ Spór o autorstwo Słowackiego, "Pamiętnik: Literacki", 1960rz»l; 
с/ Dwa bieguny sonetów Słowackiego, "Roczniki Humanistyczne"rVIII 1 

/w druku/»



5* Praoe D» Zamąeirfekiej iJ*Komamô llryoe Micklewlceat a/ Ze stu
diów nad kompozyoją wiereay' lirycznych Mickiewicza, "Roczniki 
Humanistyczne1* VIII 1 /w druku/; b/ W stronę Ałuszty. Uwagi o  

liryce Mickiewicza, tamie»
6* Szkic I*Opackiego'!' Genologia a historycznoliterackie konkrety, 

"Zagadnienia Rodzajów Literackich**, Łódź 1959* t»II z»l»
III« Prace znajdujące się na warsztacie»

1* Asyst* A.Paluchowski przygotowuje rozprawę z dziejów epiki Mic
kiewicza /w nawiązaniu á o studium ogłoszonego w **Pamiętniku Li
terackim" pt.’Vwagî o> obrazowaniu w "Panu Tadeuszu", 1959, z*2* 

2» Asyst» I» Opacki opracowuje ewolucję liryki Słowackiego /studia 
przygotowawcze zostały już częściowo opublikowane, por» pozycje 
II, 1 i A U

Doc* Feliks A r a s z k i e w i c z .  Zainteresowania historyczno?wi- 
terackie skupiają się na literaturze okresu pozytywizmu, Młodej Polski 
i międzywojennego dwudziestolecia, głównie zaś - zarówno * zakresie pro
wadzonych seminariów jak i prac publikowanych - na twórczości Prusa, Że
romskiego i Sienkiewicza» Wyrazem tego kierunku badań są studia i szkice 
w tomies"Dzieła i twórcy”, Warszawa 1957» Tego okresu, a zwłaszcza twór
czości Bolesława Prusa, dotyczą także prace edytorskie /poprzednio Pa
miętnik Prusa z lat 1869-1871, rękopis o kompozycji, listy/»
W seminarium doc. Araszkiewicza wykonano sz*ereg rozpraw magisterskich 

o zagadnieniach sztuki pissrskiej Prusa i Sienkiewicza*
Ważniejsze z nichs
1* Z*Kozak, Problem konkretności stylu w nowelistyce Prusa.
2» E. Radomska, 0 postawie epickiej w "Placówce" i "Lalce" /obie prace 

drukowane w streszczeniu w "Sprawozdaniach Tow.Nauk.KUL, nr 7, Lublin 
1958/»

3. E»Szonertówna, O postawie epickiej w powieściach historycznych Henry
ka Sienkiewicza, "Sprawozdania TKKUL", nr 8, Lublin 1959»

4» S.Jończyk, Sensacja w twórczości Sienkiewicza»
5» M.Gałyga, Ironia utworów nowelistycznych Sienkiewicza na tle pozyty

wizmu polskiego.
6. Zb.Stepek, Współczesne powieści Sienkiewicza»
Obecnie E.Szonertówna przygotowuje rozprawę doktorską o; artyzmie prozy 

powieściowej Sienkiewicza»
St.Pita pracuje nad rozprawą o Bolesławie Prusie jako teoretyku i kry

tyku literackim. W ostatnim czasie ogłosił kilka drobnych artykułów bio
graficznych o Prusie.



Уг&еа dooę F.Araezkiłiwicssa z tęgo sakrsau  opublikowane o * ta t« to
lub praygotgwywane drukui

T# Jtessprawy poprzednio ogłaszane w różnych periodykach zebrane w ter« 
nie :"Dzleła i twórcy*, Warszawa 1957 /Pamiętnik Prusa z lat Î869- 
1871, Prus o kompozycji, Prus współpracownikiem "Kraju*1 Erazma 
Piltaa, Zagraniczna podróż Bolesława Prusa, "Faraon" w świetle 
jupiterów, Trwałe wartości Prusowskiej filcraofil, nauki o' kulturze 
i społeczeństwie/*

2* Kształtowanie się poglądu Prusa na rolę dziejową Skargi, "Zeszyty 
Naukowe KUL", 19&0, nr 2»

3* Rękcpis Prusa "Histeria epoki", w druku w "Biuletynie Lubelskiego 
Towarzystwa Naukowego"*

4* Rękopis Prusa "Rachunek życiowy", praca przygotowana dla "Ruchu 
Literackiego"*

Drugi nurt pracy dotyczy dziejów kultury i literatury regionu lubel
skiego w XIX i XX w* Z tego zakresu prowadzi doc. Araszkiewicz od roku 
1954 seminarium. Z seminarium-tego wyszło kilka prac, które ukazały się 
w streszczeniu w "Sprawozdaniach TNKUL" /1958, 1959/r
1. A.Leśnlewska, Twórczość pisarska Faustyny Morzyckiej na tle życia i 

działalnością
2* Ł.Kosaczówna, Nowelistyka Klemensa Junoszy Szaniawskiego. Nadto pra

ce o' Prusie, Żeromskim, Rzążewskim i in*
Tematyki regionalnej dotyczy również szereg prac i artykułów doc.Arasz- 
kiewicza, jak również inicjowane i prowadzone przez niego akcje społecz
no-kulturalne /redakcje abiorowoj księgi "Hieronim Łopaciński i bibliote
ka jego imienia w Lublinie 1907'-1957'п, Lublin 1957' oraz organizowane 
obecnie przy współpracy asyst. St. Fity Muzeum Bolesława Prusa w Nałę
czowie/^

Doc* Jerzy S t a r n a w s k i  prowadził dotąd prace z  zakresu fo
nografii /Słowacki, Mickiewicz, Norwid/, z zakresu edytorstwa /"Juliusz 
Słowacki we wspomnieniach współczesnych", Wrocław 1956, "Pieśni sobie 
śpiewane" Konstancji Benisławskiej, Lublin 1958* oprać* wespół z doc. 
T.Brajerskim,i bibliografii /"Warsztat bibliograficzny historyka litera
tury polski« ĵ -V/arszarca 1 9̂ 7, "Aryatofanes w Polsce", w księdze "Arystofa- 
nes", Wrocław 1957, "Bibliografia Hieronima Łopacińskiego", w księdze 
"Hieronim Łopaciński i biblioteka jego imienia w Lublinie T907-t957,ł, 
Lublin 1957,"Bibliografia Julisza Kleinera", do księgi "Juliusz Kleiner.
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Księga zbiorowa o życiu i działalności, TN KUL/ oraz tłumaczenia tekstów 
łaciny staropolskiej /Szymona Staropolskiego "Hekatonfcas", złożona w 
PIW w 1955 r/,
Jako kierownik seminarium staropolskiego kieruje pracami interpreta

cyjnymi dotyczącymi pisarzy tej epoki i z tego zakresu planuje własne 
badania interpretacyjne#

Prof. Irena S ł a w i ń s k a  prowadzi studia nad współczesną metodo
logią badań literackich, szczególnie nad kierunkami badawczymi w amery
kańskiej nauce o literaturze* Z te^o zakresu przygotowuj* obszerną pra~ 
cę* Nadto w druku następujące rozprawy:
1* Badania literackie w Ameryces rozwój dyskusji metodologicznej* 

’’Kwartalnik Neofilologiczny"*
2. Spór o mythos w amerykańskiej krytyce literackiej* "Zeszyty Naukowe 

KUL" 1960 nr 4.
Kontynuuje również studia w zakresie teorii dramatu. Niektóre ukazały 
się w książce: "Sceniczny gest poety. Zbiór studiów o dramacie"* Kraków 
1960 Wydawnictwo Literackie. Poza tym ukazały się lub znajdują się w dru
ku studia następujące:
1. Les problèmes de la structure du drame. W pracy zbior.î Stil und 

Formprobleme in der Literatur. Heidelberg 1959«
2. Metafora w dramacie* Referat na sesji poetyki w Warszawie w sierpniu 

1960.
3. Towards the Definition of Poetic Drama. "Zagadnienia Rodzajów Lite

rackich" t.III z.2, Łódź 1960 /w druku/.
Trzeci nurt zainteresowań naukowych dotyczy twórczości O.K.Norwida 
/zob. "Biuletyn Polonistyczny" nr 3» s, 52-53/» Od lat prof. Sławiń
ska prowadzi seminaria magisterskie poświęcone problematyce artystycznej 
twórczości Norwida. Trzy praoe wychowanków seminarium ogłoszone zostały 
w "Rocznikach Humanistycznych TN KUL" t.VIř Lublin 1953. Poza tym dwie 
prace opublikowane zostały w streszczeniach w "Sprawozdaniach Towarzy
stwa Naukowego KUL" nr 7* Lublin 1958, s.128-135:
Michał Lejko: fraszki Norwida;
Zofia Burska: Struktury słowne: dialog i monolog w drobnych wierszach 
lirycznych Norwida.
Prace I.Sławińskiej o Norwidzie ogłoszone w ostatnim czasie:
1. "Ciąg scenicznych gestów" w teatrze Norwida* W tomie :"Sceniczny gest 

poety’’.Kraków 1960*.
2« 0 teatrze Norwida. "Zeszyty Naukowe KUL" 1960 nr 1.
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3« "Ci git l'artiste religious#•*" "Znak” nr 73«*74 /liplfcô aitrpltń 1960/.
Studia nad Norwidem prowadzi równie* Wanda A o h r e r a o w i o z o w a  
/wykae poprzednio ogłoszonych prao w "Biuletynie Polonistycznym" nr 3#
8.53/* Ostatnio opublikowała rozprawę? "Norwid o wojnie i tragedii"# 
"Zeszyty Naukowe KUL" 1960 nr 2«
Gotowa do druku prac ar "Egipsoiana Cypriana Norwida"*
Wojcieoh G 6 г n yf st* asyst* przy Katedrze Języka Polskiego, pracu
je nad rozprawą* "0 stylistyoe składniowo—prozodyjnej Norwida"* Proble
matyka pracy zasygnalizowana została w artykule? "Jedna z zagadek nie- 
zrotiULLp-ioici*"* "Tygodnik Powszechny" 1953 nr 27#

X

S t u d i a  z z a k r e s u  t e o r i i  l i t e r a t u r y  
opr60s prof* I»Sławińskiej prowadzą równie& adiunkt Stefan S a w i e  - 
k i  i st«asyst« Maria J a s i ń s k a «  Zainteresowania naukowe 
S.Sawickiego dotyczą zagadnień wersyfikac ji« W druku rozprawa? "Proble
matyka badań nad wierszem wolnym"« "Roczniki Humanistyczne" t«VIIIfz«1* 
M*Jasińska pracuje nad zagadnieniem narratora w powieśoi polskiej /w 
przygotowaniu rozprawa doktorską* "Narrator w powieści polskiej XVIII 
i pooz« XIX wieku /do r«1830/" oraz nad powieścią biograficzną.
St«aeyst. Wojoiech G ó r n y  ma na warsztaoie kilka prao z pograni
cza stylistyki i językoznawstwa /zob« Z«Klemensiewioat Praoe z  pogra
nicza literaturoznawstwa i językoznawstwa* "Biuletyn Polonistyczny" 
zesz. 8/*
St* asyst« Stefan N i e z n a n o w s k i  prowadzi badania nad lite
raturą staropolską okresu baroku« Prace z tego zakresu ostatnio ogło
szone i przygotowane?
1* Reo«? Poeci renesansu« "Zeszyty Naukowe KUL" 1959 nr 4«
2« Claude Backvis o literaturze staropolskiej* "Zeszyty Naukowe KUL"

I960 nr 2«
3* Matka Boska w poezji baroku i czasów saskich* W praoy zbiór« t "Mat

ka Boska w poezji polskiej"« Lublin 1959 Tow* Nauk* KUL.
4* Kasper Miaskowski - fakty biograficzne, chronologia twórozośoi* 

^Sprawozdania Wydziału Nauk Społecznych PAN za rok 1959"*
5* Renesansowy ozy barokowy? Na marginesie wyd* Rytmów M.Sępa-Szarzyń- 

skiego* tsRoczriiki Humanistyczne" t« VIII zesz* 1 /w druku/«
6* 0 poezji Kaspra Miaskowskiego - rozprawa doktorska / w przygotowaniu/«
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Wśród zainteresowań naukowyoh polonistów KUL wyróżnić można nurt badań 
nad literaturą religijną, a ściślej mówiąo nad elementami religijnymi w 
literaturze* Prace z tego zakresu prowadzone są w ramach Komisji do ba
dań nad literaturą katolicką przy Towarzystwie Naukowym KUL.
Prócz posiedzeń naukowych i odczytów publicznych Komisja przygotowa

ła do druku 2 pozycje i
1 ."Pieśni sobie śpiewane" Konstancji Benisławskiej w opré T .Brajerskiego 

i J. Starnawskiego* Lublin 1958*
2. Matka Boska w poezji polskiej. T*I* Szkice o dziejach motywu, t.II 
Antologia. Oprać. M*Jasińska. Z.Jastrzębski, T.Kłak, S.Nieznanowski, 
M.Paluchowski, S*Sawicki. Lublin 1959#

Prowadzone są też wstępne prace nad kartoteką bibliograficzną motywów 
i utworów religijnych w literaturze polskiej*
Uzupełnieniem nurtu historycznego prac Komisji jest nurt teoretyczny, 

który zmierza do metodycznego "ustawienia” prao nad literaturą religij
ną*

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W KATOWICACH

/Uzupełnienie do noty informacyjnej w "Biuletynie Polonistycznym” zesz*
8, s* 52-53/*

A* K A T E D R A  H I S T O R I I  L I T E R A T U R Y
P O L S K I E J

Im Skład osobowy Katedry i .1e.1 Zakłady
W roku akademickim 1959/60 nastąpił podział dotychczasowego zespołu 

Katedry w związku z powstaniem Katedry Literatury Powszechnej /kierow
nik! doc. Stanisław Zabierowski/ i Katedry Metodyki Języka i Literatury 
Polskiej /kierownik: doc* Mieczysława Dobrowolska/* W związku z tym aktu
alny stan Katedry Historii Literatury Polskiej przedstawia się następująoa 
a/ samodzielni pracownicy naukowi: doc* Jan Zaremba /kierownik Katedry/, 
doc* Józef Mayer, zast* prof* Stanisław Sierotwiński* 
b/ pomocniczy pracownicy naukowi na etacie: adiunkt Zbigniew Nowak 
/sekretarz Katedry/, adiunkt Tomasz Weiss /pół etatu/, adiunkt Sta
nisław Wilczek, asyst* Barbara Łopatkówna, asyst* Witold Nawrocki* 
с/ pomocniczy pracownicy naukowi na godzinaoh zleconych: asyst* Kazi
mierz Rus; asyst* Rranciszek Zahradník* 
d/ wykładowcy: kustosz Grzegorz Groebl*


