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III. U N I W E R S Y T E C K I E  K A T E D R Y  
P O L O N I S T Y C Z N E

KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

(por* Biuletyn Polonistyozny, zesz. 3, s. 17-18j zesz. 8, s.25-37) 

Zespołowe praoe naukowe ozłonków Katedry
1. ’’Studia o Norwidzie" « Książka zbiorowa pod redakcją J. W. Go- 

muliokiego i J. Z. Jakubowskiego. Wydawniotwo to, zapowiedziane 
yt "Biuletynie Polonistyoznym" zesz. 8, ukaże się w połowie 
1961 r. i będzie zawierało następujące prace:
J'. Z. Jakubowski: W kręgu Norwida i norwidologów (u źródeł

nowoozesnej liryki polskiej)
M. Jastrun: Monolog Norwida
M. Staszewska: Paradoksy o liryoe Norwida
J. Przyboś: Próba Norwida
Z. Libera: Norwid o Johnie Brownie
M. Straszewska: Norwid o Słowaokim (na marginesie prelek

cji paryskioh)
Z. Szmydtowa: Norwid wobeo włoskiego odrodzenia
M. Żurowski: Norwid i Gautier
A. Lisiecka: Romantyozna "filozofia przyszłośoi" Cy

priana Norwida
B. Kocówna: Autografy listów Norwida w Biblioteoe Na

rodowej (studium arohiwalno-fllöi.ogiozne)
2. "Polska krytyka literaoka". Materiały. Tom V, 1918-1939, pod 

redakcją i w opracowaniu J. Z. Jakubowskiego, przy współpra
cy A. Biernaokiego, A. Lama i J. Rohozińskiego. Wydawnictwo 
oddane do druku w PWN.

3. Pod kierunkiem J. Nowaka-Dłużewskiego zespół w składzie
J. Maciejewski i M. Szczęsny zbiera materiały do edycji oko
licznościowej poezji politycznej lat 1763-1788. W 1961 r. 
przewiduje się zakońozenie prao zbierackich i rozpoczęcie 
przygotowywania zgromadzonego materiału do druku.
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Indywidualne praoe naukowe ozłonków Katedry 
Prof* J. Z. J a k u b o w s k i

Praoe opublikowane:
1. Wstęp i przygotowanie "Poezji wybranyoh” Antoniego Langego 

(Czytelnik)
2. Nowe wydanie antologii "Młoda Polska” (PZWS)
3. "Wprowadzenie do nowoozesnej poezji”. "Przegląd Humanistyoz- 

ny” 1960, nr 3
4. "Glosy do literatury współczesnej”. ’’Przegląd Humanistyozny" 

1960, nr 6.
Oddane do druku:

5. "Stanisław Wyspiański" - szkic wstępny oraz materiały do 
życia i twórozoáoi (PZWS, Biblioteka "Polonistyki”)

6. "Tradyoje Goethego i Fausta w Polsce”. Referat wygłoszony
w listopadzie 1960 r. na międzynarodowym kollokwium poświę- 
oonym Goethemu w Weimarze, oddany do druku w kwartalniku 
"Weimarer Beiträge"
W przegotowaniu:

7. "Poeoi Młodej Polski" - szkioe literaokie (dla PWN)
8. Edyoja listów A. Dygasińskiego (dla Ossolineum)
9. Podręoznik licealny "Literatura Młodej Polski”

Prof. J. К o t t
W druku:

1. "Szekspir współozesny" (PIW)
W prz.ygotowaniu:

2. Uniwersytecki podręoznik historii literatury polskiej okre
su Oświeoenia (w ramach planu IBL).

Prof. J. K r z y ż a n o w s k i

Praoe opublikowane:
1. Wstęp i opracowanie "Dawnej faoeoji polskiej XVI-XVIII w.” 

(PIW)
2. "Mądrej głowie dośó dwie słowie”. Tom I, ”Trzy centurie 

przysłów polskioh” (wyd. drugie, PIW).



3« "Mądrej głowie doáó dwie słowie”. Tom II, ”Dwie nowe oentu- 
rie przysłów polskich” (PIW)

4# Wydanie czwarte "Dzieł polskich” J. Kochanowskiego
5. ”Swiatowa sława Sienkiewioza”. W książoe ’’Sienkiewicz”,

Odozyty (PIW)
6* ”Folkłorystyka w nauoe o literaturze”. W książce ’’Zjaed Nau

kowy Polonistów. 10-13 grudnia 1958” (Ossolineum)
7. ’’Widnokręgi barokowe”. ’’Przegląd Humanistyczny” 1960, nr 5
8. ”Ad fontê s. Nasza mediewistyka literacka” i ”U średniowiecz

nych źródeł przysłów polskich”. ’’Pamiętnik Literacki” 1960, 
nr 3

9. flPiá fraus Sarbiewskiego”. ”Ruoh Literacki” 1960, nr 1-2.
10. Wstęp do A. Niemojewskiego ’’Ludzie rewoluoji” i inne opowia

dania (Czytelnik 1961)
Ważniejsze praoe oddane do druku;

11. "Słownik folklorystyczny” (wyd. Wiedza Powszeohna)
12. ”3łownik terminów literaokioh” (PWN)
13. ’’Studia i szkioe literackie”, tom I-II (Wyd. Literackie)
14. Nowe wydanie "Paralel”.

Ważniejsze praoe w przegotowaniu:
15. Historia literatury polskiej - "Neoromantyzm”
16. "Polska bajka ludowa w układzie systematycznym”, ozęśó trze

cia
17. Nowa księga przysłów polskioh
18. Nowa edycja Kolberga
19. Nowa, rozszerzona edycja "Księgi przysłów polskich” Adalber- 

ga.

Prof. J. K u l o z y c k a - S a l o n i

Praoe opublikowane:
1. "Sienkiewicz w oczach współczesnych". W książce ’’Sienkiewicz”. 

Odczyty (PIW)
2. Henryk Sienkiewioz. Materiały zebrała i wstępem opatrzyła... 

PZWS Biblioteka ’’Polonistyki”.
Oddane do druku:

3* ’’Programy literackie okresu realizmu i naturalizmu” - artykuł 
dla wyd. ’’Dwieście lat literatury polskiej”.
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4. Książka pt. "Reoepoja Zoli w Polsoe"
5. Zbieranie materiałów do wydawnictwa f,Literatura polska a 

powstanie styczniowe”
6. "Bolesław Prus”, "Aleksander Świętochowski”, "Włodzimierz 

Spasowioz” - hasła dla wyd. "Dwieście lat literatury polskiej”
7. Współpraca w antologii "Polska publicystyka postępowa”.

Prof. Z. L i b e r a 
Praoe opublikowane:

1. "Organizacja stulum polonistycznego". W książoe ”Zjazd Nau
kowy Polonistów, 10-13 grudnia 1958” (Ossolineum)

2. "Wiktor Hahn". "Pamiętnik Literaoki” 1960, nr 2
3. "Dzieło Juliana Krzyżanowskiego”. "Przegląd Humanistyczny” 

1960, nr 4
4. Reo. książki T. Mikulskiego Щ kręgu Oświeconyoh”. "Przeg

ląd Humanistyczny" 1961, nr 1.
Oddane do druku:

5. "Wiktor Gomulloki" - hasło dla wyd. "Dwleśoie lat literatu
ry polskiej"

6. Rec. książki Z. Skwarozyńskiego "W szkole sentymentalizmu"
(do "Pamiętnika Literackiego")-
W przygotowaniu:

7. Literatura polska 1795-1830 - zarys monograficzny
8. Historiografia polskiego Oświeoenia i romantyzmu
9. Salon literaoki w XVIII i XIX w.
10. Redakcja i opraoowanie "Wyboru pism" Józefa Ujejskiego
11. Współpraoa w antologii "Polska publioystyka postępowa"

Prof. J. N o w a k - D ł u ż e w s k i  
Praoe opublikowane:

1. "Periodyzacja polskiego Oświecenia". "Przegląd Humanistycz
ny" 1960, nr 3 -

2. "Periodyzacja literatury stanisławowskiej”. "Przegląd Huma
nistyczny" 1960, nr 4

W przygotowaniu:



3. Poe25ja wojen polsko-szwedzkioh 1655-1660”. "Przegląd Huma
nistyczny” 1960, nr 6

4. "Staropolska anonimowa poezja polityczna”. ”Życie i Myśl” 
1960, nr 9-10.
Oddane do druku:

5. Listy Stanisława Konarskiego (dla PIW)
6. ”Poemat satyrowy w literaturze polskiej w XVI i XVII w.”

(dla wyd. Uniwersytetu Warszawskiego)
7. ”Ignaoy Krasioki” - książka dla nauozyoieli (PZWS)

W przygotowaniu:
ö. Historia polskiej poezji politycznej XVI w.
9. Studia nad dziejami kolędy w historii literatury polskiej.

Prof. E. S a w r y m o w i o z

Praoe opublikowane:
1. "Kalendarz żyoia i twórczości Juliusza Słowaokiego”, opraco

wany przy współudziale St. Makowskiego i Z. Sudolskiego 
(Ossolineum)
Oddane do druku:

2. Krytyozne i komentowane wydanie korespondencji Juliusza Sło
waokiego (dla Ossolineum)

3. O źródłaoh artystycznych "Hymnów” Kasprowioza (Księga Zjaz
du Kasprowioza w Inowrocławiu w 1960 r.)
W przygotowaniu:

4. Monografia liryki Słowaokiego z lat 1843-1848

Prof. Z. S z m y d t o w a

Praoe opublikowane:
1. "Rousseau - Miokiewioz. Liryka miłości, wyznań i wacomnień”. 

W książoe ”Zjazd Naukowy Polonistów. 10-13 grudnia 1958” 
(Ossolineum)

2. ”Ariostyczna droga Słowackiego”. "Pamiętnik Literacki”
1960, nr 4.



3* Reo. książki H. Weinrioha "Das Ingenium Don Quijotes". "Kwar
talnik Neofilologiozny" 1960, nr 3 

4* Reo. książki M. Fubini "Critioa e poesia". "Zagadnienia Ro
dzajów Literackioh" 1960.
Oddane do druku:

5. "Rousseau - Miokiewicz i inne studia" (PIW)
6. "Ze składni Jana Kochanowskiego" (do Księgi ku czci prof.W.Do

roszewskiego )
W przygotowaniu:

7# Praoe nad twórozośoią Koohanowskiego i Norwida
8. Artykuły o J. J. Rousseau oraz o nowych o nim praoaoh 
9* Studium "Lope de Vega jako nowelista".

Prof* S. Ż ó ł k i e w s k i  
Praoe opublikowane:

1. "Perspektywy literatury XX wieku" (PIW)
2. "Integracja nauk społeoznyoh i uwspółcześnienie ich proble

matyki". "Kultura i Społeczeństwo" 1960, nr 1-2.
3. "Lenin o kulturze". "Przegląd Humanistyczny" 1960, nr 6
4. "Analogie i odrębności". "Przegląd Humanistyozny" 1960, nr 1
5. "0 integraoji badań literaokioh". "Kultura i Społeczeństwo" 

1960, nr 4
Oddane do druku:

6. SjBkioe o literaturze i kulturze współczesnej (do "Przeglądu 
Humanistycznego") •
W przegotowaniu:

7. Książka o literaturze polskiej w lataoh 1918-39
8. Studium krytyozne o stanie badań nad teorią realizmu sooja- 

listyoznego*

Doc* St. F r y b e s 
Oddane do druku:

1. "Satyrycy lwowsoy" (książka, wyd. Wiedza Powszechna)
2. "Mikołaj Biernacki", "Aureli Urbański", "Włodzimierz Zagórski" 

- hasła dla wyd. "Dwieśoie lat literatury polskiej".
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3."Pisarze galicyjsoy wobec powstania styczniowego"
4. Pełna edycja "Kronik Lwowskich" Jana Lama
5. Zagadnienie rozwoju struktur powieściowych w literaturze 

polskiej (referat na Kongres Slawistów w Sofii).

Doc. T. S i y e r t

Oddane do druku:
1. Redakoja albumu "Słowacki na scenach polskich" (Ossolineum)
2. Redakoja bibliografii Ludwika Simona "Dramat polski 1750-1939" 

(PIW)
W przygotowaniu:

3* Zbieranie materiałów do twórczośoi T. A. Olizarowskiego
4. Reprezentacje utworów polskioh na soenaoh paryskioh na prze

łomie XIX i XX w.

Doc. M. S t r a s z e w s k a

Oddane do druku:
1# "Czasopisma w Królestwie Polskim w lataoh 1832-63" - artykuł 

dla wyd. "Dwieśoie lat literatury polskiej"
2. "Aleksander Tyszyński", "Fr. H. Lewestam" - hasła dla wyd. 

"Dwieście lat literatury polskiej"
W przygotowaniu:

3. Książka "Studia o życiu literaokim na emigracji polskiej we 
Franoji w lataoh 1832-40"

4. Szkic materiałowy o T. A. Olizarowskim
5. Współpraca w antologii "Polska publioystyka postępowa"

Zast. prof. К. L a u s z

W przygotowaniu:
1. "Zarys dziejów nauozania literatury ojozystej w szkołach 

ogólnokształcących"
2. Edycja wyboru źródeł do nauczania literatury ojczystej w 

szkołach ogólnokształcących

W przygotowaniu:
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3. Redakoja 1 współautorstwo wydawniotwa zbiorowego "Stosowa- 
nie środków teohnioanyoh w procesie nauozania literatury11.

Adiunkt M. G r a b o w s k a

Oddane do druku:
1. Przypisy do ”Wyboru poezji” W. Pola (dla ”Biblioteki Naro

dowej”)
2. Opracowanie powieśoi J. I. Kraszewskiego ”Przygody pana Mar

ka Hińozy” (dla Lud. Spółdz. Wyd.)
3. "Aleksander Szukiewicz” - hasło dla wyd. ’’Dwieście lat li

teratury polskiej”.
W -przygotowaniu:

4. ’’Recepcja Heinego w Polsoe do 1863 r.” (rozprawa doktorska)
5. Reedyoja zapomnianyoh artykułów: Syrokomli o Heinem oraz 

niemieckiego krytyka romantycznego Junga o ”Nie~Boskiej Ko
medii”

6. Rec. książek: ”W kręgu bliskich poety”, ’’Zygmunt Krasiński.
W stuleoie śmierci” oraz J. Krzyżanowskiego ’’Mądrej głowie 
dośó dwie słowie”

7. Współpraoa w antologii ’’Polska publicystyka postępowa”.

Adiunkt Z. S u d o l s k i

Prace opublikowane:
1. ’’Kilka uwag do zagadnienia reoepoji poezji Słowackiego w Ga

lio ji w pierwszej połowie XIX wieku”. ”Przegląd Humanistycz
ny” 1960, nr 3
Oddane do druku:

2. HCzasopisma galioyjskie lat 1832-48” - artykuł dla wyd. 
”Dwieśoie lat literatury polskiej”

3. ”Anna Libera” - hasło dla wyd. ’’Dwieście lat literatury pol
skiej”
W przygotowaniu:

4. Krytyczne wydanie z rękopisu 240 nieznanyoh listów Z. Kra
sińskiego do J. Lubomirskiego z lat 1839-59 (dla PIW)



5. Artykuł o stosunku cenzury austriaokiej do twórczości Słowac
kiego

6* Artykuł o nieznanym wspomnieniu z pobytu Słowackiego w Je
rozolimie w 1837 r.

7* Artykuł o fundacjaoh stypendialnych im. J. Słowackiego oraz 
Teofila i Hersylii z Becu Januszewskioh, ustanowionyoh we 
Lwowie przez rodzinę poety

8. T,Adam Mickiewicz. Album”, opracowany wspólnie ze St. Makow
skim pod redakcją Z. Libery (dla PZWS)

Ukończona rozprawa doktorska pt. "Poezja polityczna powstania 
krakowskiego i rewolucji chłopskiej 1846 r.fł

Adiunkt R. T a b o r s k i

Praoe opublikowane:
1. Wstęp i opracowanie książki W. Gomulickiego ”Pod parasolem”.

Y/ybór opowiadań (PIW)
£. ’’Ukraina w twórczośoi Leonarda Sowińskiego”. ”Slavia Orien- 

talis” 1960, nr Z
3. ”0 Tygodniku Powszechnym Y/iktora Gomuliokiego”. ’’Przegląd 

Humanistyozny” 1961, nr 1
Oddane do druku:

4. Wstęp i opracowanie książki Leonarda Sowińskiego "Wspomnie
nia szkolne i uniwersyteokie” (Czytelnik)

5. "Henryk Jabłoński” i ’’Józef Jankowski” - artykuły do ’’Polskie
go Słownika Biograficznego”

6. Reo. ’’Wierszy wybranyoh” V/. Gomulickiego (do ’’Ruchu Literao- 
kiego”)

7. "Włodzimierz Stebelski”. Hasła dla wyd. ’’Dwieście lat lite
ratury polskiej”.
W przygotowaniu:

8. Studia o teatrze Przybyszewskiego
9. Współpraca w antologii ’’Polska publicystyka postępowa”



Adiunkt E. W a r z e n i o a
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Praoa opublikowana:
1# J. I. Kraszewski, "Dwie królowe11, przegotowała do druku, po- 

słowiem i przypisami opatrzyła... Ludowa Spółdzielnia Wydaw
nicza.
W przygotowaniu:

2. Książka popularna o twórozości J. I. Kraszewskiego (wyd. Wie
dza Powszeohna).

Asystent B. B o r k o w s k a

W przygotowaniu: rozprawa doktorska pt. "Z problemów recep
cji Nietzsohego w okresie Młodej Polski".

St. asystent J. D ę t k o

Praoa opublikowana:
1. "Głos w dyskusji o pozytywizmie (popowstaniowy debiut Orzesz

kowej)"* "Przegląd Humanistyczny" 1961, nr 1
Oddane do druku:

2. "Wacław Koszozyc" - hasło dla wyd. "Dwieáoie lat literatury 
polskiej"
Ukońozone:

3. "Dziedziotwo powstania styczniowego w twórczośoi Elizy Orze
szkowej" (rozprawa doktorska)

Asystent S. D u r s k i

Praoa opublikowana:
1. "Tomasz Aleksandrowicz - zapomniany prekursor teatru Oświe

cenia". "Praoe Polonistyczne" 1960.
Ukończone :

2. Monografia Ludwika Dmuszewskiego jako autora dramatyoznego 
i dyrektora teatru warszawskiego (rozprawa doktorska)
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3. Reo. książki Anny Papierzowej "Libretta oper polskioh 1800- 
1830” (dla "Pamiętnika Teatralnego11)

4. Współpraca w antologii "Polska publicystyka postępowa".

Asystent T. G a r n y s z

Rozprawa doktorska o Władysławie Bogusławskim jako krytyku 
teatralnym (praoe wstępne).

St. asystent A. L a m

Praoe opublikowane:
1. Opracowanie tomu XIX "Dzieł" W. Sieroszewskiego (Wyd. Lite

rackie)
2. "Komentarz do Leśmiana". "Przegląd Humanistyozny" 1960, nr 4
3. "Wolfgang Kayser". Przegląd Humanistyozny" 1961, nr 1

Oddane do druku:
4. "Aleksander Seozęsny" - hasło dla wyd. "Dwieśoie lat lite

ratury polskiej"
W przygotowaniu:

5. "Programy awangardy poetyokiej w Polsoe w lataoh 1917-33" 
(rozprawa doktorska).

St. asystent J. M a o i e j e w s k i  
Ukończone:

1. Artykuł informacyjny o okolioznośoiowej poezji politycznej 
XVIII w. -

2. "Krakowskie młode środowisko literackie przed powstaniem 
styozniowym" (rozprawa)

3. "W kręgu Skoków i Klenik" (artykuł o młodym Niemcewiczu)
W przygotowaniu:

4. "Debiut powieściowy Miohała Bałuckiego i przełom literaoki 
lat 60-tych" (rozprawa doktorska)

W przygotowaniu:
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St. asystent St. M a k o w s k i  
Oddane do druku:

1. Szkio pt. "Władysław Słowacki” (do "Przeglądu Humanistycznego”)
2. Przyozynek do genezy wiersza Słowackiego "Anioły stoją na ro

dzinny oh polaoh” (do "Ruchu Literaokiego")
3. Życiorysy Jana, Teofila i Hersylii Januszewskioh (do Polskie

go Słownika Biograficznego")
W przygotowaniu:

4. "Beniowski" J. Słowackiego. Warstwa fabularno-historyczna ut
woru" (rozprawa doktorska)

5. "Adam Mickiewioz. Album", opraoowywany wspólnie z Z. Sudol- 
skim pod redakcją Z. Libery (dla PZWS)

St. asystent A. R e y k o w s k a
Oddane do druku:

1* Reo. książki E. Friedricha "Die Struktur der modernen Lyrik"
(do "Przeglądu Humanistycznego)
W przygotowaniu:

2. "Twórozość Kasprowioza w lataoh 1880-1900" (rozprawa doktor
ska)

St. asystent J. R o h o z i ń s k i
W przygotowaniu rozprawa doktorska pt. "Ewolucja pisarstwa 
Andrzeja Struga".

St. asystent J. R u r a w s k i
Praoa opublikowana

1. Wstęp i opracowanie książki K. Junoszy-Szaniawskiego "Oby
watel z Tamki". Wybór opowiadań (Czytelnik)
Ukońozone:

2. "Klemens Junosza-Szaniawski - zarys monograficzny" (rozpra
wa doktorska)



3. Opraoowanie wyboru "Kronik tygodniowych” K. Junoszy-Szaniaw
skiego (dla Czytelnika)

4. Współpraoa w antologii "Polska publicystyka postępowa"

St. asystent J. R y t e l

Ukońozona rozprawa doktorska pt. "Pamiętniki Paska na tle pa
rnię tnikars twa staropolskiego”.

KATEDRA. HISTORII LITERATURY POLSKIEJ UMCS W LUBLINIE 
(por. Biuletyn Polonistyczny, zesz. 6 s. 30)

I. Charakterystyka ogólna
Praoe naukowe w naszym ośrodku rozwijają się w ozterech kie

runkach: historycznoliterackim, teoretycznym, regionalnym i mło
dzieżowym.
a) Historią literatury zajmują się wszyscy pracownicy Katedry. 

Prof. J. Garbaozowska prowadzi badania nad Berentem*Zast. pro
fesora R« Gerlecka pracuje nad recepoją Tołstoja. M. Grzędziel- 
ska zajmuje się drugą połową XIX wieku - twórczośoią F. Faleü- 
skiego. Do tego samego okresu odnoszą się niektóre prace prof. 
J. Garbaczowskiej, J. Kowalczykówny i R. Rosiaka (Nałkowski) 
oraz M. Grzędzielskiej marginesowa praca o M. Faleńskiej. 
Problematyką romantyzmu zajmuje się M. Grzęd zielska - badania 
recepoji Słowackiego i opracowanie S. Filleborna. Wykładająca 
na UMCS doc. M. Żmigrodzka zajmuje się bliżej właśnie tą epo
ką. Oświecenie i pseudoklasycyzm uwzględniają w swoioh bada
niach A. Aleksandrowicz i P. Żbikowski, okres zaś woześniejszy 
- .̂ Lewański.

b) Zagadnienia teoretyczne występują kilkakrotnie w pracach 
M. Grzędzielskiej; o wierszu Faleńskiego, stosunku układu 
wersyfikacyjnego do gatunku, o strofice Słowackiego i jej 
recepcji, o pograniczu wiersza i prozy. A. Aleksandrowicz 
zajmuje się problematyką satyry oświeoeniowej i jej poetyką.
P. Żbikowski uwzględnia poetykę ody i poematu opisowego.

W przygotowaniu:


