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II. S P R A W O Z D A N I A  Z P O D R Ó Ż Y  
N A U K O W Y C H

SPIJIWO ZDANIE Z PODRÓŻY NAUKOWEJ DO USRR

W dniaoh od 20 września do 20 październiki 1960 r. jako pra
cownik Instytutu Badań Literaokich PAN odbyłam podróż naukową 
do Kijowa i Lwowa. Podróż tę organizował Wydział I PAN oraz Aka
demia Nauk USRR.
Celem wyjazdu było zebranie materiałów uzupełniająoyoh do 

przygotowywanej praoy doktorskiej na temat "Monografia biobi- 
bliograficzna Gabrieli Zapolskiej” oraz do edyoji wyboru publi
cystyki tejże autorki z lat 1898-1914, przewidzianej jako drugi 
tom "Dzieł wybranych" pod redakoją dooe Ewy Korzeniewskiej.
W związku z obu wymienionymi wyżej praoami poszukiwania objąć 
miały również materiały związane z żyoiem literackim i teatral
nym Lwowa i Galicji w okresie 1883-1921 r.
W ozasie tygodniowego pobytu w Kijowi9 zdążyłam zapoznać się 

najogólniej ze zbiorami Biblioteki Ukraińskiej Akademii Nauk, 
Działu rękopisów im. I. Franki, Muzeum Teatralnego oraz biblio
teki teatru rosyjskiego* W wyniku uzyskałam materiały do dzie - 
jów sztuk Zapolskiej na scenach teatrów w Kijowie i na Ukrainie 
od poozątków XX w. Równocześnie po zorientowaniu się w materia
łach rękopiśmiennych dotycząoych literatury polskiej końoa XIX 
i XX w. oddałam do zmik.p o filmowania dla IBL kilkadziesiąt lis
tów pisarzy i publioystów do I. Franki (m. in. A. Świętoohow- - 
skiego, E. Piltza, A. Wiślickiego, A. Inlendera, Z. Przesmyckie
go).
We Lwowie pracowałam przede wszystkim w Bibliotece Ukraiń

skiej Akademii Nauk, w Bibliotece Uniwersytetu im. I. Franki 
oraz w obu Archiwaoh: Historycznym i Obłastnym. Jeżeli ohodzi 
o rękopisy z interesującego mnie okresu, szozególnie oenne 
zbiory posiada pierwsza z bibliotek: znalazłam tu nuin* listy 
Zapolskiej do L. Hellera oraz materiały związane z dziejami jej 
utworów scenicznych. Bardzo ograniczone możliwości czasowe 
sprawiły, iż niektóre zespoły (jeszcze nie opracowane) przej-



rzeć mogłam, niestety, jedyuie w sposób powierzohowny (np. pa
piery po Pawlikowskich ozy Ostapie Ortwinie, w których znajdu
ją się m# in. bardzo interesujące materiały do sprawy Brzozow
skiego, listy K# Irzykowskiego, W. Feldmana, W. Kozickiego,
L. Staffa).
Wykorzystałam zbiory czasopism lwowskich obu bibliotek uzys

kując w wyniku kilkanaście nowych, nieznanyoh artykułów i fel
ietonów pisarki, wiele ustaleń dotyozących pozycji znanych je
dynie ze źródeł pośrednioh, cenne ustalenia do bibliografii 
przedmiotowej oraz materiały dotyozące niejasnyoh fragmentów 
biografii Zapolskiej# Pla dziejów utworów soenioznych wyko
rzystałam zbiory afiszów teatralny oh znajdujące się w Bibliote- 
oe Uniwersyteckiej#
W archiwach przejrzałam akta Namiestnictwa i Wydziału Krajo

wego odnosząoe się do teatrów galioyjskioh oraz oenzury praso
wej i teatralnej. Ze względu na duże trudności w odszukaniu 
poszczególnych materiałów i małą ilośó czasu poszukiwania te 
nie zostały ukończone# Nie zdołałam też dotrzeć tu do Arohiwum 
Obłastnego, gdzie znajdują się akta policji austriackiej, w 
których jeżeli ohodzi o osobę Zapolskiej, kryć się mogą inte
resujące materiały*
Do zmikrofilmowania dla IBL przeznaozyłam we Lwowie m#in# 

autograf "Pomoru” Orkana, "Puszczy jodłowej" S. Żeromskiego, 
listy L# Staffa i W# Feldmana do Ostapa Ortwina, koresponden- 
oje J# K. Janowskiego w sprawach Muzeum Rapperswylskiego i in
nych.
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