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utworów dramatycznych dozwolonych w Królestwie" /1843 r*/, obejmujący 
ok* 523 tytułów widowisk scenicznych /dramatów, melodramatów, wodewili, 
oper, komiediooper itd* dozwolonych i ok. 100 zabronionych/. Jest to, 
jak się wydaje, cenne źródło dla orientacji w repertuarze teatrów war
szawskich, m.in. warto zaznaczyć, że w repertuarze tym spotykamy nast. 
komedie A.Fredry, wszystkie dozwolone: "Nląż i żona”, ”Śluby panieńskie” , 
"Damy i huzary”, ”Pan Jowialski", "Pierwsza lepsza”. Dosyć ciekawy był 
też znaleziony przeze mnie raport Bibikov/a, generał-gubernatora kijow
skiego, do III Oddziału i nlinicterstwa Spraw Wewnętrznych, charakteryzu
jący nadzwyczaj pozytywnie działalność koterii petersburskiej, w szcze
gólności zaś H.Rzewuskiego i M.Grabowskiego oraz odsłaniający właściwe 
kulisy zamknięcia warszawskiego "Dziennika Krajowego” K.Wittego w r.
1843.
Ad. 2 - Szczególną uwagę zwróciłem na; a* raporty związane z oceną po
stępowych czasopism poznańskich lat 1838-1848., b.raporty tyczące oceny 
emigracyjnych publikacji Kickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego, a 
także wybitniejszych pisarzy w kraju i na emigracji oraz roli tych publi
kacji w budzeniu świadomości narodowej Polaków.
V/ pozostałych archiwach znalazłem znacznie mniej materiałów. W oddzia

le rękopisów Instytutu Historii Literatury AIT /Puszkinskij Dom/ przejrza
łem dokumenty związane z biografią redaktorów interesujących mnie cza
sopism. W archiwum AN ZSRR znalazłem parę listów, świadczących o żywym 
kontakcie naszych uczonych pierwszej poł.XIX w* z historykami rosyjski
mi. V/ archiwum Biblioteki AN nie znalazłem dla ciebie nic ciekawego, ale 
jak się zdążyłem zorientov.'ac z drukowanych katalogów, jest tam cporo 
poloników, szczególnie z drugiej poł.XIX i początku XX wieku.
W czasie tygodniowego pobytu w Lioskwie zdążyłem zaledwie pobieżnie 

zorientować się w zbiorach Biblioteki in. Lenina.

Mieczysław Ingiot 
Katedra literatury Polskiej 
Uni we i* syte tu Wr oc ławsldego

TUPANIA NAD LITERATURĄ DLA DZIECI I KŁ0DZI3ŻY
Literaturze dla dzieci i młodzieży już od połowy ubiegłego stulecia 

poświęcali nieco uwagi pedagogowie, psychologowie i krytycy w rozpraw
kach i artykułach, zamieszczanych na łamach prasy bieżącej, były to jed
nak zainteresowania marginesowe, o charakterze dorywczym. W latach 
międzywojennych prof* J,Krzyżanowski jako kierownik Katedry Literatury



Polskiej UW zachęcał słuchaczy do podjęcia studiów nad problematyką li
teratury dziecięcej, widząc perspektywy rozwoju badań nad, tą dziedziną 
twórczości* Dopiero jednak w Polsce Ludowej, w związku z ogromnym wzros
tem czytelnictwa młodzieży i z powstaniem wyodrębnionych wydawnictw, za«* 
znanzasię coraz silniejsza dążność do zainicjowania badań naukowych nad 
literaturą dziecięcą* Na I Ogólnopolskim Zjeździ© poświęconym literatu
rze dla dzieci i młodzieży, zorganizowanym przez ZNP /czerwiec 1947/t 
prof* S.Szuman postulował stworzenie gruntownej nauki o literaturze dla 
dzieci i młodzieży, gdyż Htylko tą drogą można dojść do jasnej oceny 
wartości istniejących i do zarysowania perspektywy dalszych możliwości 
i zadań tej literatury” /por. sprawozdanie ze Zjazdu, ”Ruch Pedagogicz
ny”, 1947, nr nr 4*5/.

W roku akad. 1954/55 wprowadzono literaturę dla dzieci i młodzieży 
jako przedmiot nauczania w wyższych szkołach pedagogicznych /na wydzia
le stacjonarnym i zaocznym, przy czym na filologii polskiej obowiązywał 
egzamin przejściowy z tego przedmiotu na г. IV, zaś na wydziale pedago
gicznym pierwotnie na roku II, później na r.V/. Utworzyły się tutaj 
pierwsze grupy magisterskie, specjalizujące się w literaturze dziecię
cej. W warszawskiej WSP praoe magisterskie z tego zakresu pisało i 
egzaminy dyplomowe zdało w roku akad. 1955/56- 7 słuch., w roku akad. 
1956/57 - 7 słuch., w roku akad. 1957/58 - 3 słuch. Po włączeniu war
szawskiej WSP do UW słuchacze podejmowali nadal tematy prac magisters
kich z tego zakresu na Wydziale Zaocznym filologii polskiej. Od roku 
akad. 1958/59 do chwili obecnej prace magisterskie napisało i egzaminy 
zdało /Warszawa/ 5 słuchaczy, 4 złożyło prace i przystąpi do egzaminów 
w roku bieżącym w terminie jesiennym* Według: nowego programu nie prze
widuje się już wykładów i prac magisterskich z literatury dziecięcej na 
Wydziale Zaocznym UW.

Zajęcia na warszawskiej WSP prowadziła K.Kuliczkowska. Równolegle w 
innych wyższych szkołach pedagogicznych w związku z obowiązującym pro
gramem wykładów i ćwiczeń zaczęły się tworzyć grupy interesujące się 
tematyką literatury dziecięcej* W WSP w Opolu zajmuje się tymi sprawami 
z-ca prof. I*Lewańska, która od r. 1954 prowadzi wykłady, ćwiczenia 
i prace magisterskie z literatury dziecięcej, a od dwóch lat kieruje 
Zakładem Literatury Dziecięcej /główny kierunek zainteresowań - litera
tura doby romantyzmu/. W WSP w Krakowie pracę doktorską o Klementynie 
z Tańskich Hafflnanowe j przygo t olnywała В * Mańozakowa /zmarła przed kilku 
laty/, studia nad literaturą dziecięcą przeprowadza także J.Z*Białek.
W r. 1958/59 K*Dryla napisał pod kierunkiem doc* J.Nowakowskiego pracę* 
"Zainteresowanie okresem dziecięctwa w literaturze 20-lecia międzywojen
nego”.
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W roku 1955 w Komitecie Nauk Pedagogicznych powstały dwa kilkuosobowe 

zespoły: pierwszy* zajmujący się problematyką czytelnictwa dzieci i 
młodzieży /prowadzony przez z-cę prof* T«Parnowskiego/* drugi - proble
matyką historycznoliteracką /К.Kuliczkowska/. Zespół drugi przystąpił 
do opracowania tomu studiów z zakresu literatury dziecięcej* V/ tomie 
tym, który ukazał się w r* 1958 /Rozprawy z historii literatury dla 
dzieci i młodzieży* Studia Pedagogiczne* t* V* Wrocław* Ossolineum/, 
znajdują się następujące studiar I*Lewańskiej | "Sokółka dla dzieci1’ Ewa
rysta Estkowskiego", J.Cieślikowskiego /Wrocław, Uniwersytet/; "Wale
rego Przyborowskiego powieść historyczna dla dzieci", J.Mortkowiczowe j :
."0 postępowych czasopismach dla dzieci i młodzieży w latach 1909-1926" 
i J.Z .Białka "Drogi życia i twórczości Haliny Górskiej".
W lutym 1958 r* powołany został do życia na Uniwersytecie Warszawskim 

Zakład Literatury i Czytelnictwa Dzieci i Młodzieży przy Katedrze Peda
gogiki Ogólnej na Wÿdziale Pedagogicznym UW /kierownik Zakładu i zespo
łu badań czytelniczych - z-ca prof. T.Parnowski, problematyka historycz
noliteracka - K.Kuliczkowska/. W ciągu dwóch lat istnienia Zakładu odby
wały się zebrania naukowe /robocze i otwarte/ obu zespołów, W zespole czy
telniczym zorganizowano m.in. dyskusję poświęconą metodom badań czytel
niczych* omówieniu książki I«Słońskiej "Dzieci i książki" oraz grafice w 
książkach dla dzieci* Problematyce historycznoliterackiej poświęcone by
ły 3 zebrania: o adaptacjach klasyków na użytek młodzieży /1959* zaga
jał prof* M.Żurowski/, o bajce ludowej jako lekturze dla dziecka /1960, 
z referatem prof* J.Krzyżanowskiego/ i na temat: "Od literatury dzie
cięcej do nadx'ealizmu - "Alicja w krainie czarów" L.Carroll /1960 z re
feratem prof* M*Żurowskiego/.

Kilkunastosobowy zespół czytelniczy Zakładu pracuje nad zagadnieniami 
roli książki w formowaniu kultury współczesnej, nad poszukiwaniem wpływu 
książki na postawy moralne, zainteresowanie życiowe i kształtowanie 
uczuć dzieci i młodzieży, nad percepcją literatury popularnonaukowej w 
mieście i na wsi itd* Zagadnienia historycznoliterackie nie wzbudziły 
zainteresowania wśród słuchaczy wydziału pedagogicznego, natomiast 
pewne grupy słuchaczy wydziału filologii polskiej już od dwóch lat zaj
mują się tą problematyką* V/ roku 1958/59 zostały wprowadzone wykłady i 
konwersatoria z literatury dziecięcej na roku IV i V filologii polskiej*
W roku 1959/60 kilkuosobowa grupa uczęszczała na seminarium magisterskie*
V/ 1960 r J dyplom magisterski uzyskały: Z»Pycek /temat pracy: "Antonina 
Domańska jako autorka powieści historycznych dla młodzieży"/ i H.Pilas 
/temat pracy: "Samorzutne zrzeszenia młodzieży robotniczej w powieści z
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lat międzywojennyoh"/, B.Gecow /końozy praoę na temat* "Element ontropo- 
morfizaoji w utworach dla dzieol na przykładzie wybranych pozycji z lat 
mi ędzywoj ennyohł4
Na innych wyższych uczelniach da się także w ostatnich latach zaobser

wować dość'duże zainteresowanie problematyką literatury dziecięcej* 
J*Potooka /UMCS - Lublin/ pracuje nad problemem "Element przygody w po
wieściach Kornela Makuszyńskiego"* V/ Łodzi L.Salwowa pod kier.prof* 
Z.Skwarczyńskiego pisze praoę o "Lecie leśnych ludzi" Rodziewiczówny*

Prace doktorskie z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży przygoto
wują: I.Lewańska /WSP-Opole# "Twórczość dla dzieci i młodzieży Klementyny 
z Tańskich Hoffiianowej", promotor: prof* J«Krzyżanowski/, K*Kuliczkow3ka 
/UW, "Maria Konopnicka jako autorka liryków i baśni dla dzieci", promo
tor: prof* J«Krzyżanowski/ i J.Cieślikowski "Uniw. Wrocławski1 "M*Konopnic- 
kiej wiersze i proza dla dzieci", promotor: prof* В*Zakrzewski/# J.Kowal- 
czyk /UMCS-Lublin, "0 powieściach Haliny Górskiej", promotor: prof*
J*Garbaćzowska/•
W ostatnich latach prócz w.wym. rozpraw ukazały się następujące studia 

z dziedziny literatury dla dzieci i młodzieży: K*Kuliczkowskiej: "W pu
styni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza /Literatura lat 1863-1918, Stu
dia i szkice, Wrocław 1957/ oraz "Literatura dla dzieci i młodzieży lat 
1864-1914* Zarys rozwoju i materiałyy PZWS 1959 /zarys podręcznikowy, 
przewidziany dla słuchaczy dwuletnich studiów nauczycielskich, dla 
nauczycieli i bibliotekarzy/, skrypt prof* Żaczka /WSP-Gdańsk/ do użytku 
WSP i SN pt* "Literatura młodzieżowa"* I*Lewańska złożyła w PZWS zarys 
podręcznikowy pt*,ł "Piśmiennictwo dla dzieci i młodzieży od początków 
rozwoju do roku 1864"# W opracowaniu redakcyjnym znajduje się Leksykon 
literatury dziecięcej /redaktorki:- I»Słońska i K*Kuliczkowska/, przewi«* 
dziany w planie wydawniczym Wiedzy Powszechnej na rok 1961* Dla wydaw
nictwa "200 lat literatury polskiej" opracowane zostały dotychczas syl
wetki pisarzy dla młodzieży: Stanisława Jachowicza, Zofii Urbanowskiej, 
Władysława Umińskiego i Benedykta Hertza. Warto także wymienić dwie 
prace, które nie mają charakteru ściśle historycznoliterackiego, wnoszą 
jednak dużo ciekawego materiału także i w tym zakresie: I.Słońskiej 
"Dzieci i książki" /II wyd. poszerzone 1959/ oraz S. Wort man "Baśń w li
teraturze i życiu dziecka",/1952/*
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