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3. Z NAJNOWSZYCH WYDAWNICTW INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH

Bogdan Zakrzewski: "Tygodnik L iterack i". 1838-1845. Zarys mo

nografie zny. Str· 240. Cena z ł 25.- Państwowy Instytut 

Wydawniczy. H istoria i  Teoria Literatury. Studia. His

toria  L iteratury. 5. Monograficzny szkic dziejów najwybitniej

szego periodyku z okresu romantyzmu, ze szczególnym uwzględ

nieniem jego problemów i  przemian ideologicznych oraz ich 

funkcji i  znaczenia w dziejach kształtowania się myśli demo

kratycznej okresu poprzedzającego Wiosnę Ludów.

Stefan Treugutt: "Beniowski” . Kryzys indywidualizmu romantycz

nego . S tr. 268. Cena z ł 25.- Państwowy Instytut Wydaw

niczy. H istoria i  Teoria Literatury. Studia. H istoria 

L iteratury. 11.

Monografia poematu Ju liusza Słowackiego, poświęcona szcze

gólnie zagadnieniom jego form artystycznych i  określeniu pos

taw światopoglądowych w tym utworze zawartych. Autor stawia i  

przeprowadza tezę, że indywidualizm w wariancie romantycznym, 

indywidualizm wobec zbiorowości, dla zbiorowości, jest w poe

tyckim życiorysie Słowackiego stanem permanentnego, postępowe

go kryzysu, "Beniowski” zaś - jednym z decydujących momentów 

tego procesu.

Zbigniew Żabickl: Z probierców Ideologii i  estetyki pozytywiz

mu. Publicystyka emigracyjna Józefa Tokarzewicza na tle 

prądów epoki. S tr. 376, Cena z ł 35.- Państwowy Insytut 

Wydawniczy. H istoria Literatury. 12. Na przykładzie publicy

styki emigracyjnej Józefa Hodi-Tokarzewicza praca omawia cha

rakterystyczne przekształcenia światopoglądu radykalnej in te 

lig e n c ji polskiej po klęsce powstania 1863 r . oraz dokonuje 

systematyzacji problematyki ówczesnej estetyki polskiej i  za

chodnioeuropejskiej na tle  ewolucji sejentyzmu.

A lina Aleksandrowicz: Twórczość satyryczna Adama Naruszewicza. 

S tr. 322. Cena z ł 40.- Ossolineum. Studia z Okresu 0- 
świecenia. Tom I .
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Nowa wersja pracy doktorskiej przedstawionej przez autor

kę w r . 1961 na UMCS. Ukazawszy t ło , na którym rozwija się 

twórczość satyryczna Adama Naruszewicza, autorka omawia z ko

le i  rodowód lite rack i jego satyr, ich tematykę i  znaczenie 

społeczno-obyczajowe, poświęcając również wiele miejsca war

sztatowi pisarskiemu Naruszewicza-satyryka.

Helena Kapełuś: Stanisław z Bochnie, Kleryka Królewski.S tr .184. 

Cena z ł 29.- Ossolineum. Studia Staropolskie. Tom X II I .  

Monografia poświęcona życiu i  twórczości Stanisława 

Gąsiorka, zwanego też Stanisławem z Bochnie lub Stanisławem 

Kleryką (ok. 1493 - ok. 1562), kapelana i  kleryki królewskiej 

kaplicy królów Zygmunta Starego i  Zygmunta Augusta, zapomnia

nego poety pierwszej połowy XVI wieku. Zebrane przez autorkę 

n ik łe rezultaty dawnych badań o tym poecie', uzupełnione wyni

kami je j własnych poszukiwań, rzucają nieco nowego światła na 

polskie życie literack ie  okresu Renesansu.

Teresa Ko3tkiewlozowa; Model l iry k i sentymentalnej w twórczo

ści Franciszka Karpińskiego. S tr. 136. Cena z ł 20.- 

Ossolineum. Z Dziejów Form Artystycznyoh w L iteratu

rze Po lsk ie j. Tom I I .

Autorka podejmuje próbę wydobyoia swoistych oech twórczo

śc i lirycznej sentymentalnego "poety serca” Franciszka Karpiń

skiego i  usytuowania je j w nuroie rozwojowym lite ra tu ry , do- 

chodząo do wniosku, że osiągnlęoia Karpińskiego w dziedzinie 

poszukiwań nowego, indywidualnego modelu l iry k i sentymental

nej stanowią na jis to tn ie jszy  składnik jego twórozości.

Bolesław Prus; Kroniki. Tom XIV. Opr. Z. Szweykowski. S tr .580. 

Cena z ł 60.- Państwowy Instytut Wydawniczy.

Tom obejmuje teksty "Kronik tygodniowyoh" Prusa 

zamieszczanych w "Kurierze Codziennym" od stycznia do paź

dziernika 1894 i  od marca do grudnia 1896 r . Teksty "Kronik" 

zaopatrzone są obszernymi przypisami źródłowymi oraz indeksa

mi: nazwisk, miejscowości i  rzeczowym.
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Słownik Języka Adama Mickiewloza. Tom I I :  D-G. Redaktor tomu:

K. Górski· S tr. 582. Cena z ł 250·- Ossolineum. 

Kontynuując realizac ję  zamierzenia dostarczenia bada

czom twórczości Adama Mickiewicza materiału do poznania cało

kszta łtu  jego języka, przede wszystkim zaś słowniotwa, f le k s ji, 

składni i  frazeo log ii, Komitet Redakcyjny monumentalnego słow

nika poezji i  prozy poety, pod przewodnictwem K. Wyki, og łosił 

drugi kolejny tom tej edycji, obejmujący hasła na lite ry  od 

D do G.

Polska B ib liografia  Literacka za rok 1959. Opr. Zespół Poznań

skiej Pracowni B ibliograficznej Instytutu Badań L ite 

rackich PAN pod kierunkiem S· Vrtela-Wierozyńskiego.

Red· nauk· W· Suchodolski. S tr. XX + 502. Cena z ł 153.- Pań

stwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kolejny tom se r ii Polska B ib liografia  Literacka odnotowu

je pozycje zaczerpnięte z ponad 400 czasopism i  pub likacji 

zbiórowyoh, polskich i  obcych, ogłoszonych w r .  1959, oraz 

z programów teatralnych z tego okresu· Czytelnik znajdzie tu 

5853 pozycje bibliograficzne (jednostkowe i  zbiorowe) ułożo

ne w trzech działaoh: Teoria Literatury - H istoria L iteratu

ry (z podziałem na lite ra tu rę  polską i  lite ratury  obce) - 

Teatr, uzupełnione indeksem osobowym i  rzeozowym.

Słownik Współczesnych Pisarzy Polskich. Opr. Zespół pod re

dakcją Ewy Korzeniewskiej. Tom I I I :  R-Ż. S tr. 656. Ce

na z ł 240.- Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Trzeci wolumen tomu V wydawnictwa "Nowy Korbut" - B ib lio 

grafia lite ratury  polskiej wg "Literatury polskiej" G. Korbu

ta (wolumen pierwszy ukazał się w r . 1963, wolumen drugi - w 

r .  1964, wolumen ozwarty, 1 ostatn i, zawierający Indeksy naz

wisk, pseudonimów i  kryptonimów oraz tytułów - ukaże się w 

' r .  1965). Obejmuje hasła osobowe na lite ry  R (Rabska Zuzanna) 

do Ż (Żyznowski Jan Marceli).


