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Slave au College de France a Paris# mors 1840" z adnotacją: "dane Mini
strowi Cousinowi w marcu 1840". Jest to brulion noty /wysłanej zapewne 
przez obóz Czartoryskiego/, zawiera liczne poprawki różnymi charakterami 
pisma, których autorstwo da się zapewne ustalić; dotyczy przygotowywanej 
dla Mickiewicza katedry w College de France.
Wśród innych listów i dokumentów znaleźó można dyplom przyjęcia Orpi- 

szewskiego do Towarzystwa Literackiego w Paryżu^ rękopisy utworów pisa
rza itd. oraz sporą wiązkę listów dotyczących rodziny Orpiszewskich*

Janusz Odrowąż-Pieniążek 
Instytut Badań literackich

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI HI ST OR YCZITO UTBRACKE E J ODDZIAŁU PAN W KRAKOWIE

/por.Biuletyn Polonistyczny,zesz.5, str.48-49/
1. W okresie od 14 kwietnia 1959 r. do 31 maja 1960 r* odbyły się 22 

posiedzenia naukowe Komisji Historycznoliterackiej, na których jej 
członkowie i zaproszeni goście przedstawili własne prace:
Hermann Buddensieg: Goethes Dichter-Sein
Maria Strzałkowa: Dwa studia porównawcze:: Prus i Balzac, Orzeszkowa 
i Sue
André Mirambel: La poésie néohellénique au XIXe siècle 
Józef Spytkowskit Marii Konopnickiej "Wanderjahre"
Zygmunt Czerny: Myśl Cervantesa
Jan Dihm: "Powrót posła" dokumentem i obrazem epoki
Stanisław Sierotwiński: Literatura konspiracyjna okresu 1940-1944
Stanisław Pigoń: Fredroviana
Władysław Szyszkowski: Z dziejów recepcji szkolnej Słowackiego 
Jean Fabre: "Godzina myśli" jako manifest romantyzmu 
Hermann Buddensieg: Mickiewicz und Schiller 
Józefa Kowalska: Heine a Francja
Lesław Eustachiewicz: Ze studiów nad dramatem Młodej Polski 
Stanisław Zabierowski? O dobrowolnej; i przymusowej cenzurze w "Po
piołach”
Henryk Markiewicz: Program literacki Piotra Chmielowskiego 
Kazimierz Wyka* Kariera burzanu
Stanisław Pigoń:- Czas powstania ”Ustępu” III części "Dziadów"
Leon Płoszewski: Życiorys "Legendy" Wyspiańskiego
Jan Zaremba: Wacław Potocki jako poeta regionu podgórskiego
Piotr Grzegorczyk: Lew Tołstoj w Polsce
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Władysław Kadydfti Początki sztuki aktorskiej w Buropi«
Józef Korpała: Historiografia literacka w epoce romantyzmu,

2. W okresie sprawozdawczym Komisja powołała do życia następujące pod
komisje:
1. Podkomisję do badań nad literaturą w kraju w latach 1939-1944 pod 

przewodnictwem Stanisława Sierotwińskiego,
2. Podkomisję Śląską /do badań nad literaturą na Śląsku/ pod przewod

nictwem Jana Zaremby.
3. Podkomisję "Millenium" pod przewodnictwem Tadeusza Ulewicza,
4« Podkomisję odczytowo-popularyzatorską pod przewodnictwem Józefa 

Korpały.
Podkomisja do badań nad literaturą krajową w latach 1939-1944 odby

ła własne posiedzenia naukowe, na których wygłoszono następujące refera
ty;

Władysław Bartoszewski: Druki literackie z okresu okupacji 
Władysław Bartoszewski* Czasopisma literackie w kraju w latach 1939-

1944
Kazimierz Wyka: Twórczość Krzysztofa Baczyńskiego
Władysław Bartoszewski: Warszawska grupa literacka "Sztuka i Naród".
Podkomisja śląska /z siedzibą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowi

cach/ odbyła własne posiedzenia naukowe, na których wygłoszono następu
jące referaty:

Antoni Dygaczr Odra w śląskiej pieśni ludowej 
Stanisław Wilczek: "Telegraf Górnośląski".

3* Z inicjatywy Oddziału PAN w Krakowie Komisja Historycznoliteracka 
wzięła udział w organizacji cyklu odczytów publicznych* poświęconych 
twórczości J.Słowackiego /"Dsieła i problemy"/. Następujące prelekcje 
wygłosili członkowie Komisji:
Kazimierz Wyka* Słowacki a współczesność 
Jan Nowakowski: Słowacki i romantyczna poezja w kraju 
Władysław Szyszkowskir Dzieje Słowackiego w szkole polskiej 
Mieczysław Piszezkov/ski: Słowacki i literatura Oświecenia 
Stanisław Zabierowski: Słowacki w twórczości Żeromskiego 
Wacław Kubacki: Dramaty barskie /"Ksiądz Marek" i "Sen srebrny Salo
mei"/
Stanisław Pigoń: Walka Słowackiego z towiańszczyzną.
Odczyty wygłosili również Zenon Klemensiewicz i Krystyna Skrusz an ka.
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4* Poza posiedzeniami naukowymi podkomisje prowadzą planowe praoe badaw
cze i organizacyjne# Podkomisja do badań nad literaturą w kraju w la
tach 1939—1944 gromadzi i inwentaryzuje materiały źródłowe, przygoto
wuje kilka rozpraw specjalnych# Podkomisja śląska przygotowuje nastę
pujące rozprawy: J.Zaremba: 0 "Nauce domowej" Jerzego Bocka; J.Mayer t 
literatura ifcieszczańska na Śląsku. тг ХИТ w#;S#Zabierowski: Śląska po
wieść produkcyjna; S.Wilczek: Czasopiśmiennictwo polskie na Śląsku w 
I połowie XIX wieku; W.Nawrocki: Jan Kupiec. Zarys monograficzny# 
Podkomisja odczytowo-popularyzàtorska pozyskała 16 członków Komisji 
jako prelegentów z propozycjami 25 odczytów#

5. Komisja Historycznoliteracka zatwierdziła do wydania w serii "Prac 
Komisji Historycznoliterackiej PAN, Oddział w Krakowie" i złożyła 
do druku następujące tomy zbiorowe i rozprawy monograficzne:
Nr 1/2 "K3ięga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia" /54 rozprawy, 
ok. 60 ark.aut#/
Nr 3 Vftncenty Danek, Jan Nowakowski:' "J#I .Kraszewski i T. Lenartowiez:i *
Dzieje przyjaźni /studium biograficzne/"
Nr 6 Mieczysław Piszczkowskir "Zagadnienia wiejskie w literaturze 
polskiego.Oświecenia" cz.I
Nr 7 Maria Strzałkowska: "Adam Klewański, pisarz emigracyjny"
Nr 8 Józefa Kowalska: "Heine a Francja"
Nr 9 Jan Dihmr "Powrót posła" dokumentem i obrazem epoki"
Nr 10 Hermann Buddensieg: "Goethes Dichter-Sein"*
Jako nr 4 serii przewidziana jest rozprawa Wacława Kubackiego "Twór
czość Feliksa Bernatowicza"# PWN wydało dotąd nr 7 "Prac". Zarząd 
Komisji otrzymał zgłoszenia kilku: dalszych rozpraw z wnioskiem o 
publikację.

6# Do najważniejszych spraw wydawnictw Komisji należało przygotowanie i 
realizacja wydawnictwa periodycznego, 2-miesięcznika "Ruch Literac
ki", jako wydawnictwa Komisji z ramienia Oddziału PAN w Krakowie, 
przy współpracy T-wa Literackiego im. A.Mickiewicza# Po długotrwa
łych znacznych trudnościach "Ruch Literacki" rozpoczął ostatecznie 
swoje rzeczywiste istnienie. Pierwszy - podwójny zeszyt czasopisma 
ukazał się we wrześniu br# za nim zaś - przygotowane lub planowane 
- kolejno następne#

7# Komisja Historycznoliteracka liczy 50 członków, nadto w skład Podko
misji wchodzi 24 ich członków jako współpracowników Komisji*
Do Zarządu Komisji - oprócz dotychczasowych członków - w dniu 9 listo

pada 1959 r. została powołana doc. Mieczysława Romankówna jako zastępca 
sekretarza#



• 73
Dnia 14 ozerwoa 1960 r* z upływ*» kadenoji dotyohoaasowego Zarządu, 

Komisja wybrała na okres dwuletni nowy Zarząd w składziet prof«Zygmunt 
Czerny • przewodniczący Komisji, prof# Władysław Madyda i doo# Jan Nowa
kowski - zastępcy przewodniczącego, doc. Juliusz Kijas - sekretarz, doc# 
Maria Bobrownicka - zastępca sekretarza#

PRACE NAUKOWE Z' ZAKRESU'POLONISTYKI BIBLI0T3IŒ .KÓRNICKIEJ PAN 
/uzupełnienie# por. Biuletyn Polonistyczny* zesz.8*,$.41/

Praoe oddane do druku:
1# Z.Skorupska: Chopiniana w zbiorach Bibl#Kórn. /Księga Pamiątkowa 

Kongresu/.
W przygotowaniu:
1. P-tBuchwaldówna: "Małpa - człowiek", wstęp filologiczny, przygotowanie

tekstu, objaśnienia
2. M.Muszyński: Głosy polskie w rękopisach, inkunabułach i drukach XVT w*

Biblioteki Kórnickiej 
3# M.Muszyński: Wątki literackie w kazaniach średniowiecznych 
4# JêLuczakowa: Listy Jana Kazimierza Ordyńca# Z dziejów Biblioteki Pol

skiej w Paryżu#

'WŚRÓD CZASOPISM 

Ruoh Literacki

Już się ukazał z dawna oczekiwany zesz. 1-2 Ruchu Literackiego^ następ
ny: 3-4 jest w druku. Dla informacji podajemy treśó zesz. 1-2przypisa
nego prof. St.Pigonowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej#

Artykuły:
S# P i g o ń j Początki pracy badawczej nad dziejami literatury* polskiej# 
-J. K r z y ż a n o w s k i :  Pia fraus Sarbiewskiego. - T. M i l e w 
s k i :  Główne etapy rozwoju polskiego języka literackiego. - W. K u b a 
c k i :  Popas w Upicie. -J. N o w a k o w s k i :  Cyganeria Warszawska 
/między legendą a prawdą/. -T. B u j n i c k i  i M. S t ę p i e ń :  
Kształtowanie się marksistowskiej krytyki literackiej w czasopismach: 
"Kultura Robotnicza", "Nowa Kultura", "Dźwignia" i "Miesięcznik Litera
cki". -T. U l e w i o z t O  bibliografii pism A.Brttcknera# - L# E u - 
s t a c h i e w i c s :  Twórczość dramatyczna J#Szaniawskiego.- J. P r o- 
k o p г Budowa obrazu u Przybosia#


