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INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

PLAN BADAŃ HISTORYCZNOLITERACKICH 
NA LATA 1971 — 1975

Ogłaszany plan pięcioletni: 1971-1975* Instytutu Badań Li
terackich. PAN nie jest dokumentem zamkniętym i oficjalnie zaak
ceptowanym /przynajmniej w chwili przekazania zeszytu do pub
likacji/, lecz projektem, który, dyskutowany wieloma nawrota
mi /był m.in. przedmiotem uwag Rady Naukowej Instytutu na po
siedzeniu w dniu 12 XI 1970/, otrzymał postać obecnie prezen
towaną. Tej nieoficjalnej postaci planu nie wahamy się ogło
sić, by poinformować polonistykę o aktualnych i zamierzonych 
na lata następne pracach Instytutu z tego głównie względu, że 
od dość dawna informacji takiej Instytut nie podawał. Tłuma
czy się to trwającymi od pewnego czasu pracami reorganizacyj
nymi. Określenie: "plan pięcioletni 1971-1975"»nie jest ścis
łe, ponieważ pułap kalendarzowy, tj. rok 1975» jest datą u
mowną, a wiele prac wykracza nieraz znacznie poza tę da-fĉ. 
Jest to naturalne w pracach naukowobadawczych,wymiernych ina
czej niż ścisłe ramy chronologii sformalizowanej.Również dol
na granica - inicjacyjna - wyznaczona na rok 1971, jest umow
na, ponieważ wiele robót toczy się od kilku, a nawet kilku
nastu lat, inne jeszcze mają charakter ciągły.

Znaczna liczba prac ma charakter zbiorowy, co każdorazowo 
podane zostało w podtytule. Oznacza to, iż autorstwo tych ro
bót wykracza zazwyczaj znacznie poza kadrę ściśle Instytutową 
i jest opracowaniem ogólnopolonistycznym. W tym zakresie plan 
niniejszy przełamuje barierę jednej instytucji i obrazuje 
działanie zbiorowe różnych środowisk.

Wymienione przedsięwzięcia naukowobadawcze nie obejmują 
całego Instytutu Badań Literackich, lecz tylko jego zakres daw
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niejszy, tj. pion historycznoliteracki, natomiast nie zawiera
ją działalności pionu językoznawczego i Pracowni Historii Cza
sopiśmiennictwa Polskiego.

T e m a t Autor
/redaktor/

Data
opracowania

Forma 
przekazania 
do użytku

1 2 3

I. Grupa problemowa:
LITERATURA WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE
POLSKIEJ
1.Problemy metodologiczne badań nad
współczesnością
1.Współczesne meto red. 1972-1977 2 sesjedy badań literac dr J.Sławiń /1974/kich.. Studia. Pra ski, dr hab. /1975/ca zbiorowa,t.I- A.Brodzka, dr publikacja-II hab.R.Zimand
2.Związki potocznej red. 1971-1976 kartotekaświadomości naro dr hab.Z.Ste publikacjadowej z literatu fanów ska
rą w Polsce XIX iXX wieku. Studia.Praca zbiorowa

3.Literatura a ide mgr W.Grajew 1972-1974 publikacjaologia . Zarys me ski /praca hatodologie zny bilitacyjna/
2.Społeczne warunki

obiegu literatury
1.0 współczesnej red. 1971-1972 sesja/1971/kulturze literac prof.dr S.Żół publikacjakiej. Studia. kiewskiPraca zbiorowa,
t. I-II

2.Funkcje tradycji red. 1971-1972 publikacjaw społeczeństwie dr hab.Z.Stenowoczesnym.Stu fanów ska
dia. Praca zbiorowa

3."Walka z cudzo red. 1971-1972 sesja/1971/ziemszczyzną" w dr hab.Z.Ste publikacjakulturze polskiej. fanów skaStudia. Praca
i Diorowa
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1 2 3 4
4.Zagadnienia społe

cznego funkcjonowania literatury: pisarz,środki ma
sowe, odbiorca. Studia.Praca zbio

red.
prof.dr S.Żółkiewski

1972-1976 sesja/1973/publikacja

rowa
5.Modele powieści 

funkcjonujące w polskiej kulturze literackiej XX wieku.Monografia

dr hab. 
A.Brodzka 1972-1977 publikacja

6.Światopoglądowe 
funkcje literatury XX wieku. Stu
dium

dr A.Werner 1972-1977 publikacja /praca habi
litacyjna/

7 .Cechy i przemiany zawodu pisarza w Polsce XX wieku. 
Studium

mgr £.Rudzińska 1972-1977 publikacja /praca ha
bilitacyjna/

8.Świadomość kulturalna współczesna 
wobec tradycji szlacheckiej %

dr H.Filipkowska 1973-1974 sesja/1974/

9.Społeczne warunki obiegu literatury. Lokumentacja
prof.dr S.Żółkiewski , dr 
J-.Czachowska, 
dr hab.A.Brodzka, dr J.Stra- 
decki

pracaciągła kartoteka,
archiwum,publikacjecząstkowe

3.Zasadnicze zjawiska
i kierunki rozwodo
we literatury współ
czesnej
1 .Rozwój literatury 
polskiej 1918-1975- Opracowanie syn
tetyczne. Praca 
zbiorowa,
t*1: okres 1918-1932 
t.IE:ckres 1933-1944 
t.ms okres W 5-1975

red.dr Z.Żabicki

-1971
1972-19751976-1980

publikacja

2.Młodopolski świat 
wy obra ź ni. S t udia. Praca zbiorowa

red.dr hab.M. Podrą za-Kwiatkow- 
ska

1971-1975 sesja/1975/publikacja
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3 .Symbolizm i symbolika Młodej Polski. 
Studium

dr hab.li.Podra- za-Kwiatkowska 1971-1972 publikacja

4.Ekspresjonizm polski dr J.J.Lipski 1972-1975 publikacja
5.Neoklasycyzm w poe

zji polskiej wieku XX. Studium
dr hab.R.Przy
bylski 1971-1975 publikacja

6.Polska proza polityczna /beletrystycz
na/ w latach 19141932. Studium

dr Z.Źiabicki | 1971-1973
l

publikacja /praca ha
bilitacyjna/

7 .Problemy biografis- 
tyki w badaniach li
terackich

dr R.Loth 1973-1974 sesja/1074/ 
publikacja

8.Problemy dramaturgii w XX w. Studium kompara ty s ty c zne
dr hab.J.Błoński 1971-1973 publikacja

4.Wybrane problemy lite
ratury i życia lite
ra ckieKO w XX wieku •
1 .Polska literatura 
lat dwudziestych XX wieku wobec rewolu
cji. Studium

mgr Z.Jarosiński 1971-1973 publikacja /praca doktorska/
2.Topos rewolucji w 

literaturze polskiej. Studium
mgr I.Jarosiń
ska 1971-1973 publikacja /praca doktorska/

3.Tradycje współczes
nej poezji dr Z.Łapiński 1971-1974 publikacja 

/praca habi
litacyjna/

4.Tradycja szlachecka 
w literaturze polskiej XX wieku

mgr Z.Ziątek 1970-1973 publikacja /praca dok
torska/

5 .Bo7wój polskiej kiy- tyki literackiej 
lat trzydziestych XX wieku. Studium

dr Z.Żabicki 1974-1976 publikacja

6.Topika komedii współczesnej. Studium
dr J.K.Rymkiewicz

1974-1975 publikacja

7 .Dramaturgia polska 
okresu międzywojennego. Studium

dr M.Rawiński 1971-1975 publikacja /praca ha
bilitacyjna/
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S.Uurt anty cywili za- ! 
cyjny w literacurze ! 
polsi-iiej XX wieku. j 
ś cudIł 1

dr J.Prokop 1i
1

1971-1972! publikacja

9 .Poezja i malarstwo 
191 &-1960 .  S tudium

dr J.K.Rymkie
wicz

1971-1973 publikacja 
/praca ha
bilitacyj
na/

10.Typy i funkcje mito
logii w literaturze 
Ićłodej Polski. Stu
dium

dr E.Filipkow
ska

1971-1975 p u D x ik& c 3 a 
/praca r.o— 
bilitscyj- 
ns /

11.Problem indywidua
lizmu modernistycz
nego. Studium

dr E.Wojnowska 1975-1977 publikacja 
/praca ha
bilitacyj
na/

12.Dydaktyka narodowe 
i społeczna Stanis
ława Witkiewicza- 
otics

dr E.Wojnowska 1971-1975 publikacja

15.Kiciński, St.I.Wit
kiewicz , Gomor ow i c z. 
Studium porownawcze

dr J.Trznadel 1971-1975 publikacja

14."Dzienniki” Z. Nał
kowskiej. 'Charakte
rystyka gatunku

dr E.Eirchner 1971-1974 publikacja 
/praca ha
bilitacyjna/

1 5.Dws modele powieści 
dwudziestolecia mię
dzywojennego

mgr T.Burek 1972-1974 publikacja 
/praca doktorska/

16.Poezja Tadeusza Mi- 
cińskiego

dr J.Prokop 1971-1974 publikacja
17.Kontakty literacko- 

artystyczne polsko- francuskie w latach 
1900-1918. Studia

dr J.Prokop 1974-1976 publikacja

18.Dąbrowska a Conrad. 
Studium

5.0r>racowania bio-bi- 
blioc-raficzne uisarzy 
w s d o£ czesnycn

doc.dr E.Korzeniewska
1971-1973 publikacja

1.Kalendarium życia i twórczości Jana Kasprowicza, cz.2 /po 
r.1901/

dr R.Loth

i

1972-1977

i

kartotekapublikacja
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t
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l

2.Karol Irzykowski.Monografia bio-biblio- graficzna
dr B.Winklowa j1971-1974

l

i kartoteka 
j publikacja

3.Leon Kruczkowski.Mo
nografia bio-biblio- 
graficzna

mgr J.Kaczyńska 1971-1976 kartoteka
publikacja

4.Konstanty Ildefons 
Gałc zyński. Monografia bio-bibliogra- ficzna

dr J.Stradecki 1973-1977 kartoteka
publikacja

5.Maria Dąbrowska. Monografia bio-bib- liograficzna
mgr Z.Biłek- Dąbrowska 1971-1975 kartoteka

publikacja
6.Teki bio-bibliogra- 
ficzne mniej znanych pisarzy XX w. Praca zbiorowa

red.dr B.Winklowa 1971-1975 kartoteka
maszynopisy

7 .Opraćowanie dokumentacyjne litera
tury i życia lite
rackiego okresu 
1939-1944. Praca zbiorowa

red.
dr F.Lichodzie- 
jewska, mgr M.K.Maciejew
ska

1971-1977 kartoteka I publikacja
ij
|

8.Rimbaud w Polsce. 
Studium i bibliografia

mgr S.Bańcer 1971-1973 publikacja

6.Czasopisma literackie 
i literacko-społeczne XX wieku
1.Czasopisma literac
kie XX wieku /zarys problemowy i słownik 
czasopism/ t. I: Czasopisma

okresu 1890
-1907 | t. II: Czasopisma i 
okresu 1907- i -1918 t.III: Czasopismaokresu 191S- 
-1939» cz. 
1-2

dr J.Czachow-
S irlS

mgr M.Bryka1- ska
11dr K.Sierocka 1
I1!

1971-1974

1972-1976 

1971-1978

publikacja

2."Krytyka". Studium 
monograficzne dr F. Li chodzie-j 1972-1975 jewska j publikacja

3.Problemy badań cza
sopiśmiennictwa XIX-2Z wieku j

dr J.Czachowsfca 
dr K.Sierocka

I
1974-1975 sesja/1975/ publikacja
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1 2 3 4
4.Czasopisma literackie i społeczno-kulturalne' w 

opracowaniach, po
wojennych.

dr C.Gajkowska 1971-1973 publikacja

7.Polska Bibliografia
Literacka
1.Polska Bibliogra
fia Literacka 
Rocznik 1968 
Rocznik 1969 
Rocznik 1952/1953 Rocznik 197C 
Rocznik 1971 Rocznik 1972 
Rocznik 1973

-19711971-19721971-1972
1972-19731973-1974
1974-1975
1975-1976

publikacja /daty‘końcowe ozna
czają pub
likację/

8.”Biuletyn Polonis
tyczny*1
1.Część opisowa 
2.Informator bibliograficzny.

red.dr C.Gajkowska 
mgr A.Piorunowa 
dr K.Sierocka

publikacja 
ciągła/kwartalnik/

II.Grupa problemowa:
SYNTEZA HISTORII LI
TERATURY POLSKIEJ
I.Dzie.ie literatury■polskie,i
1.Historia litera
tury polskiej, t. IV:Romantyzm, 
cz.1: Wczesny roman- ‘ 

tyzm cz.2: Roman
tyzm emi
gracyjny 

cz.3: Romantyzm w 
kraju

red.
prof.dr K.Wyka
prof.dr M.Ja- nion,prof. dr 
M.Żmigrodzka 
prof.dr K.Wyka

prof.dr M.Ja- 
nion, prof.dr U.Żmigrodzka

1971-1972

-1975

1973-1974-

publika c;'~

t. V:Pozytywizm prof.dr H.Markiewicz -1975
t.VI: Modernizm prof.dr K.Wyka -1975

2.Dzieje dramatu i teatru staropol
skiego /do połowy 
XVIII w./,cz.1-5. Synteza. Praca zbiorowa

red.
dr hab.J.Lewań- ski, dr hab.W. 
Roszkowska

1971-1975 publikacja
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1 2 3 *

2 .Główne problemy l i t e 
j

ratury polskie . i .

1 . Głóvme problemy l i t e  red. pub likac ja
ra tu ry  s ta ro p o ls k ie j. a r hab.J.Pelc

aca zbiorowa,
t . I I 1971-1972
t . I I I 1973-1975

2 .Główne problemy l i t e  red. pub likac ja
ra tu ry  Oświecenia. d r hab.Z.Go-
Praca zbiorowa, l iń s k i  *
t .  I -1971
t .  I I ‘ i 1972-1973
t . I I I 1974-1975

3 .Główne problemy l i t e  red. p ub likac ja
ra tu ry  polskiego ro p ro f.d r  M.Żmi i.

j
mantyzmu. Praca zbio grodzka !rowa , ■

t .  I I 1971-19721
t . I I I 1974-1975:

4 . Główne problemy l i t e  red. pub likac ja
ra tu ry  p o ls k ie j 1890- d r E .K irchner, i
- 1939* Praca zbiorowa, d r Z .Żabick i I
t .  I 1970-1971!

t . I I  * 1972-1973 I

3."0braz l i te r a tu r y  p o l j
skie.i XIX i  XX wieku" i

ł

1 . "Obra z l i te r a tu ry red. ■ pub likac ja
p o ls k ie j” p ro f .d r  E.Wyka,
S . I I I :L i te ra tu r a  w p ro f .d r  H.Mar !

k ra ju  w la ta ch k iew icz , mgr 
I . Wyc zańska

I
1830- 1864 , i

t .  I :G a lic ja -1971!
t .  II:K ró le s tw o 1971-1973 i

t.III:Litwa i Ruś po 1975 j
S. V :L ite ra tu ra  w

okresie Młodej i

P o lsk i, it.III:Powieść 1970-1971
t .  IV : Krytyka l i t e  1972-1974»

racka i  h is  *
i

toria litera \tury •
!

S. VT:Literatura pol ;
ska w okresie
międzywojennym, i

t. I ;  c z .1 :Poezja H972-1974 jt. II, cz.2:Poezja 1974-1975 j

i
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1 2 3 4

4.Vademecum polonisty
" 1

1 .Słownik terminów literackich. Praca zbiorowa
red.
dr J.Sławiński

-1971 publikacja

2.Słownik terminologii 
współczesnego literaturoznawstwa .Praca zbiorowa

red.
dr hab.K.Barto- s zyński

1969-1974 publikacja

3.Przewodnik polonis
ty

dr J. Czach eolska, dr R.Loth . -1971 publikacja
4.Słownik literatury staropolskiej.Praca zbiorowa

red.dr hab.T.Micha
łowska

1971-1974 publikacja

5 .Słownik literatury Oświecenia. Praca zbiorowa
red.
dr T.Kostkie- wiczowa

1971-1974 publikacja

6.Słownik literatury 
romantyzmu. Praca zbiorowa

red.
dr J.Kamionkowa

1973-1975 publikacja

7 .Słownik literatury 
XX wieku. Praca zbiorowa

red. vacat 1975-1978 publikacja

£.Wstęp do poetyki hi
storycznej

dr J.Sławiń
ski 1974-1976 publikacja

9.Wstęp do folklorys
tyki

dr R.Górski, 
dr R.Wojcie- chowski

1974-1977 publikacja

10.Poetyka form narra
cyjnych dr hab.K.Bartos zyński 1970-1975 publikacja

1 1.Główne problemy
współczesnej kultury literackiej

prof. dr S.Żółkiewski 1972-1977 publikacja

5.Bibliografia literatury rolskie,1 "Nowy Kor
but u
1.Piśmiennictwo staropolskie - dopełnienia i kontynuacja 
bieżąca

mgr M.Szymańska pracaciągła kartoteka
publikacja

2.Oświecenie, t. 71 /cz.1 i 2/- dopełnienie i kontynua
cja bieżąca

dr E.Aleksandrowska 1971praca
ciągła

publikacja
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1 2 r 3
i -  - .............

! 4

5.Romantyzm, t.IX
ł

red.dr S.Stupkie- 
wicz

I

| -1971
I

publikacja

4.Pozytywizm - Młoda Polska 
t .XIV

- t. XV t.XVI

red.doc.dr J.Maciejewski, prof. dr Z.Szweykowski

-1972

-1975-1974

t

5.Juliusz Słowacki, • 
t. XI

dr H.Gacowa 1971-1975 publikacja
6.Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa, 
Bolesław Pros, . * t. XVII

red.doc.dr J.Maciejewski, prof. 
dr Z.Szweykowski

1971-1975 publikacja

7.Stanisław Wyspiań
ski, Stefan Żerom
ski, Jan Kasprowicz, t.XVIII

red.doc.dr J.Ma
cie jewski, prof . dr Z.Szweykow
ski

1971-1978 publikacja

6.Słownik pisarzy pol
skich
1.Słownik pisarzy pol
skich. Praca zbiorowa

red.
dr hab. Z.Go- 
liński

1971-1974 publikacja

t. I:Staropol- szczyzna i 
Oświecenie t. l'I: Lite ra tura 
wieku XIX t.III:Literatura współczesna

2.Słownik współczesnych pisarzy polskich,t. V:Pisarze de
biutujący w 
latach 1950
-1965 t. VT:Uzupełnienie 
do t.I-IV, za lata: po 
1957

red.dr J.Czachow- ska

i

1971-1973

1973-1976

publikacja
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1 i 2 5 4
I

7.Słownik Dseudonimów* 
i kryptonimów
Słownik pseudoni
mów pisarzy pol
skich

S.Poetyka.Zarys en- 
crklouedyczay

red.nacz. 
dr hab.E.Jan
kowski , 
red.działów: 
doc.dr T.Wit
czak, dr E. 
Aleksandrow
ska, doc.dr 
J.LSaciejew- 
ski /przy 
współpracy 
dr C.Gajkow
skiej, dr J. 
Czachowskie j, 
dra R.Gór
skiego/

1971-1975 publikacja

1.Problematyka in
strumentami

dr L.Pszczo- 
łowska 1971-1974 publikacja

2.Styl - stylistyka 
- retoryka - ję
zyk poetycki

prof.dr 1Ł.R. 
Mayenowa

1971-1974 publikacja

3.Teoria 'powieści. 
Zarys ^.istorycz-

dr D.Danek 1972-1975 publikacja

4.Polski tonizm dr L.Pszczo- 
łowska, dr A. 
Okopień-Sle
wińska
/przy współ
pracy mgr 
T.Dobrzyń
skie j/

1974-1977

i

publikacja

5.Metryka niemiecka

III.Grupa problemowa:
DZZSJl KULTURY LITE
RACKIEJ
1.Problemy litera

tury staropolskiej

prof .dr LLSzy- 
rocki 1971-1973 publikacja

1.Repertorium li
terackiej zawar
tości srednio-

red.
dr hab.J.Wo- 
ronczek

kartoteka
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1 ; * i ' : -

wiecznych rękopisow 
bibliotek polskich

j
1

l
i! ii

- cpr. zbiorowe !| i
2. Z badań nad ''Gęsta 
5omanorum".Studium

mgr K.Głom- 
biowski

1
1971-1973i publikacja i/praca dok

; torska/
5.Obca poezja litur j mgr B.Üostow- 1971-1973 publikacjagiczna w Polsce ja
ko dokument kontak

1 ska \ /praca dok- 
j torska/

tów kulturowych | i
4.Teatr szkolny w 0- 
kresie staropol
skim. fonografia

i dr hab.T.Bifiń- 
1 kowskiJ

j1971-I975
j

i

publikacja

5.Staropolska drama
turgia religijna.

| dr hab.J.Le- 
1 wański

i1971-1973
i

publikacja
Studium 11 ■

i
i

6.Związki europejskie 
literatury staro
polskiej. Studia. 
Praca zbiorowa

i red.1 dr hab.0.Pelc 1971-1972 |publikacja
i

? . Społeczeństwo- kul red. zespół 1971-1972 sesja inter
tura - literatura 
w Polsce X7T wieku. 
Studium. Praca 
zbiorowa

1

l

dyscyplinar
na poświęco
na A.Fryczo
wi Modrzew
skiemu 
publikacja

S.Emblemata staropol
skie. Studium z po
granicza dziejów 
sztuki obrazu i 
sztuki słowa

dr hab.J.PelcJ1971-1972
<

I!
i

publikacja

9. Język - naród -  kul
tura. Studium

dr B.Otwi
nowska 1971-1972 publikacja 

/praca habi
‘ litacyjna/

lO.Ingenium. Studium z 
teorii literatury 
3CVII wieku

dr B.Otwinow-|1972-1974 sks j

i
I

publikacja

11.Staropolska teoria 
genologiczna wobec 
tradycji poetyki 
europejskiej. Stu
dium

dr hab. ? . Mi
chałowska 1971-1975 publikacja

12.Fecepcjs i funkcje 
antyku w kulturze 
staropolskiej. 
Studium

dr hab.T.Bisń- kowski 1973-1975 publikacja
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1 2
----------------  .

4
13*Pols.cie piśmiennic

two barokowe wobec 
ozorów włoskich. 
Stadium

dr hab.J.Le- 
wański 1971-1972 publikacja

14.Karykatura w litera
turze staropolskiej. Monografia

dr E.Dziech- cińska
1971_1975 publikacja

15.?anegiryki XVI-ZVII 
wieka. Studium mgr Wł.Korotaj 1971-1972 publikacja /praca doktorska/

16.Podręczniki szkolne 
ZI7I-XVIII wieku. 
Studium

mgr Wł.Korotaj 1972-1975 publikacja

17.Książka w Warszawie 
w ZYII wieku. Studium

mgr K.Korota- 
jowa 1971-1972 publikacja 

/praca doktorska/
2.Bibliografie i edytor
stwo a oby starojpoiskiej
i Oświecenia
1 .Dramat staropolski od początków do pow
stania Sceny Narodowe o.Bibliografia. 
Opracowanie zbioro
we

red.
prof.dr A.Gry- czowa, mgr 
Wł.Korotaj

kartotekapublikacja

t. II:Programy tea
tru staropol
skiego t.III:Przekazy rękopiśmienne dra- 
śiatu staropol
skiego t. IV:Przekazy pośrednie , uzupełnienia/in
deksy obejmujące wszyst
kie tomy/

-1972

1973-1975

1975-1977

2.Z dziejów bibliotek 
w dawnej Polsce 
1/bibliografia przed
miotowa , retrospeK- 
cywne i bieżąca 

2/rejestracja kata
logów księgozbio
rów staropolskich

kier.mgr Wł.Korotaj pracaciągła kartoteka
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3.Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII 
wieku. Opracowanie zbiorowe
t.IIIfCZ.1:Mazowsze 

cz.2:Wielko- polska
t. II:Śląsk t. I:Małopolska

red.
prof.dr A.Gry- czowa,
mgr Wł.Korotaj

1971-1972
-1973
-1974

1975-1976

kartoteka
publikacja

4.Bibliografia literackiej zawartości rękopisów XVI-XVTII 
wieku.Praca zbioro
wa

red.
mgr I.Fabiani- Madeyska

pracaciągła kartoteka

5.Staropolskie druko
wane kalendarze w XV-XVIII wieku. Bibliografia

mgr J.Szwećow- ska, mgr M. Szymańska
1971-1975 publikacja

6.Biblioteka Pisarzów red. publikacjaPolskich - edycje
1.Polska średniowie- 
. czna liryka religijna,
cz.1: teksty polskie 
cz.2:teksty łacińskie

dr hab.J. Woroneż ak 
dr hab. J.Wo- ronczak 1973-1975

/daty oznaczają opra
cowanie edy
torskie, be z cyklu wydaw
niczego/

2.Stanisław Gosław- 
ski: Castus Joseph

red.prof•drM.R.Mayenowa
-1971

3.Szymon Szymonowie: 
Castus Joseph

4.Mikołaj RejsDrobne utwory /Dzieł ws^- stkich t.V/

red.
dr haba S.Zabłocki 
red.
prof.dr M.R. Mayenowa

-1971

-1972
5.Mikołaj Rej:Kupiec 
/Dzieł wszystkich t.IV/

red.
prof.dr M.R. Mayenowa

1971-1973

6.Mikołaj Rej:Figli- 
ki /Dzieł wszyst
kich t.VIII, 'l / t  Mikołaj Rej Zwierzyniec /Dzieł wszystkich t.VIII, 
2/

red.
prof.dr M.R. Mayenowa

1971-1974

7.Rozmyślania dominikańskie, cz.2 red.
dr hab. J.Wo- ronc zak •

1971-1972
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8.Rozmyślania Prze
myskie, cz.2 red.

dr hab. J.Wo- ronczak
1971-1974

9.Stanisław H.Lubomirski: Don Alva
rez

red.
prof.dr R.Pol- lak

1971-1972

10.Jan Kochanowski: 
Dzieła wszystkie zespółredakcyjny 1972-1982 w 5-leciu 

1971-1975 prace wstępne
7.Wypowiedzi o języku i stylu w okresie staropolskim - do połowy XVTII wieku /edycja tekstów/

dr B.Otwinowska 1973-1975 publikacja

8.Ignacy Krasicki: Pisma, t.I-IV /edycja/
dr hab. Z.Go- liński -1975 publikacja

9.Adam Naruszewicz: Pisma, t.I-III/edy- 
c ja/

dr J.Platt 1971-1977 publikacja

lO.Wojciech Bogusław
ski: Wybór dramatów^ 
t.I-III /edycja/

dr Z.Wołoszyń- ska 1971-1974 publikacja

11.Franciszek Zabłocki: 
7tfybór komedii, t.I- -III /edycja/

mgr J.Pawłowi- 
czowa 1971-1972 publikacja

12.Pisarze minorum gentium, t.I /edycja/. Praca zbiorowa
red.dr E.Aleksandrowska

1971-1975 publikacja

1 3»Okolicznościowa poe
zja polityczna lat 
1765-1775 /edycja/

opr.dr J.Maciejew
ski

1971-1978 publikacja

14.Poezja polityczna 
lat 1792-1794: anty- targowicka,jakobińska i kościuszkow
ska /edycja/

dr hab. R.Ka
leta 1971-1975 publikacja

3.Literatura i życie li
terackie doby Oświecenia
1. Zmierzch romantyzmu. Okolicznościowa poe

zja polityczna lat 
1763-1775

dr J.Maciejewski 1971-1973 publikacja 
/praca habilitacyjna/



- 20 -

1
i 2 3 ; 4

2.Studia nad "Monito
rem"

dr E.Aleksan
drowska

i

1971-1973 publikacja /praca habilitacyjna/
3 .Motywy literackie li tyki polskiego Oś
wiecenia. Studium

- mgr M.Czarnecka 1971-1973 publikacja /praca dok
torska/

4.Geografia i socjo
logia literatury polskiego Oświecenia. Studium

dr E.Aleksandrowska. 1973-1976 publikacja

5.Repertuar teatru doby Oświecenia - "No
wy Bernacki"

dr Z.Wołoszyń- ska
1973-1978

I
l
l

kartoteka 
publikacja /praca habilitacyjna/

6.Komedie Zabłockiego. Studium
mgr J.Pawłowicz owa 1971-1972ii

publikacja
7." Journal Littéraire de Varsovie" - bibliografia i monografia

mgr J.Pawłowicz owa 1973-1974 publikacja

8.Literatura ulotna 
lat 1792-1794. Studium

dr hab.R.Kaleta 1 9 7 1 - 1 9 7 5 publikacja

9.Recepcja "Rozmów 
zmarłych" w Oświe
ceniu polskim.Studium

dr hab.Z.Sin- kowa 1973-1975 publikacja

10.Recepcja Younga i 
Miltona w literatu
rze Oświecenia polskiego. Studium

dr hab.Z.Sin- kowa 1971-1973
i

publikacja

11.Nieoficjalna lite
ratura Oświecenia. Stadium

dr hab.Z.Go- liński 1973-1975 publikacja

12.Badania produkcji 
wydawniczej w dobie Oświecenia.Studia. Praca zbiorowa j

r . Romantyzm Dolski

red. vacat

iI<
|

1971-1974

!i

sesja/1974/ 
publikacja

1.Sentymentalizm polski. Zarys monograficzny
dr hab.A.Witkowska 1971-1973jpublikacja

j

2.Romantyzm i rewolu- i c~a. Studium mono- i graficzne
prof.dr M.Je- nion

itI

1971-19731 publikacja
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3.Obyczajowość ro
mantyczna.S tudium z socjologii li
teratury

dr J.Kamionkowa 1971-1974 publikacja /praca habi
litacyjna/

4.Inspiracje fran
cuskie polskiego romantyzmu. Studium

dr M.Joczowa 1971-1974 ~t ablikacja

5.Temat szaleńca w 
polskim romantyzmie. Studium

dr A.Kowalczy- kowa 1971-1973 publikacja /praca habi
litacyjna/

6.Proza polska 
okresu między- powstaniowego. 
Stadium

prof.dr №. żmigrodzka 1971-1973 publikacja

7 .Psychologia bohatera romantycznego . Studium
dr M.Piwińska 1971-1974 publikacja 

/praca habilitacyjna/
8.Napoleon i napo- leonizm w lite
raturze polskiej. 
Studium

dr hab.S.Treu- gutt 1971-1975 publikacja

9.Almanachy roman
tyczne. Z proble
mów literatury 
popularnej XIX wieku. Studium

dr J.Kamionkowa 1973-1975 publikacja

10.Józef Ignacy Kra
szewski - wydawca pamiętników

IV.Grupa problemowe:
KLASYCY POISKIBJ LITERATURY
1 .Problemowe opraco
wania wybitnych pi
sarzy polskich

mgr W.Roszkow
ska -Sykał owa 1971-1976 publikacja /praca doktorska/

I.Jan Kochanowski. Monografia dr hab.J.Pelc 1971-1975 publikacja
2.St.H.Lubomirski. 
Monografia dr hab.W.Roszkowska 1974-1978 publikacja

3.Twórczość poetyc
ka A.Na raszewieza dr J.Platt 1971-1974 publikacja /praca habi

litacyjna/
4.Studia nad twór

czością I. Krasickiego
dr hab. Z.Go- liński 1971-1973 publikacja
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5.Studia nad twórczością ?r. Karpińskiego, 
cz.2

dr R.Sobol 1970-1975 publikacja 
/praca habi
litacyjna/

6.Słowacki - sylwetka twórcza
dr bab.
S . Treugutt

1971-1973 publikacja
7.Cyprian Norwid.Stu- 
dia.Praca zbiorowa

red.prof.dr M.Żmi
grodzka

-1973 sesja/1971/ 
publikacja

8.Twórczość liryczna Norwida
dr J.Trznadel 1971-1973 publikacja /praca habi

litacyjna/
9.Twórczość dramatyczna Wyspiańskiego

dr A.Łempicka 1971-1975 publikacja 
/praca habilitacyjna/

10.Poezja Kazimierza Tetmajera. Studium
dr hab. M.Podrą za-Kwiatkowska

1973-1976 publikacja

11.Kasprowie z. Monografia, t.II-III dr J.J.Lipski 1971-1972 publikacja /praca habi
litacyjna/

12.Stanisław Brzozow
ski - filozof, kry
tyk, pisarz

org.dr hab.Z.Stefa nowska
1971-1972 sesja inter- 

ays cypli narns /1972/
1 3.Powieściopisarstwo Stanisława Brzozow

skiego
dr M.Wyka- Eussakowska 1971-1972 publikacja

1 4 . Wacław Berent. 
Studium ar M.Wyka- Eussakowska 1973-1975 publikacja /praca habi

litacyjna/
15.Stanisław Ignacy 

Witkiewic z.Monografia twórczości
dr hab. J.Błoński 1971-1972 publikacja

16.Żeromski. W 50 rocz
nicę śmierci org.dr hab.Z.Stefa nowska

-1975 sesja inter- 
dyscyplinar
na /1975/

17«Poezja M.Jasnorzew- 
skiej-Pawlikowskiej. Studium

dr J.Kwiatkow
ski 1973-1976 publikacja

18.Twórczość Nałkowskiej, t.II dr H.Kirchner 1971-1972 publikacja
19»Twórczość Przybosia dr H.Zaworska 1971-1973 publikacja 

/praca habi
litacyjna/

20.Gombrowicz.Wprowa
dzenie do twórczości ;dr hab.J.Błoński 1972-1973

ii
publikacja
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21.Poezja Iwaszkiewicza 

Studium
dr J.Kwiatkow
ski 1971-1972 publikacja

22.C onrad-Korze ni owski. 
Studia doc.dr E.Korzeniewska 1973-1975 publikacja

2.Adam Mickiewicz
1.Dzieła wszystkie. Edycja krytyczna S.I:Dzieła poetyckie, proza artys

tyczna, .pisma krytyc znolite
ra ckie
t. ItWiersze 

cz.1 cz.2 
cz.3 t. IlsUtwory epickie

t.III:Dramaty

t. V:Proza ar
tystyczna i pisma 
'krytyczno- literackie

red.
prof.dr K.Górski

opr.prof.dr Cz. 
Zgorzelski
opr. - prof .dr Wł. F lory an 
opr.
dr hab.Z.Stefa nowska 
opr.
doc.dr J.Z. Nowak

1971-1980

-1971
-19711971-19731971-1974

1971-19 72 

1971-1976

publikacja 
/daty oznaczają termin 
ukończenia 
prac edytorskich, bez cyklu prac wydawnic zyct/

2.Słownik języka Mickiewicza
t.TIII t. IZ 
t. Z

red.
prof.dr K.Górski, prof.dr 
S.Hrabec -1972

-1973
-1974

publikacja

3 .Kronika życia i twór
czości Mickiewicza

' t. II 
t.III 
t. V 
t.YII 
t. IZ

/Inicjator i kierownik do r.1968 prof.dr 
St. Pigoń/ 
kand.nauk S.S. Landa
dr K.Czajkow
ska, mgr M.BLzan 
mgr H.Natunie- 
wicz
dr Z.Makowiecka
dr K.Kostenicz

-1975

-1975
-1975
-1971

-1973

kartoteka
publikacja

4."Dziadów” cz.III. Czystopis kórnicki w poaobiznie fotograficznej /edycja/

dr hab. Z.Stefa nowska 1970-1973 publikacja
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5."Dziadów" cz. I I I  
"Ustęp". Autograf 
brulionu w poaobiz- 
nie fotograficznej 
/edycja/

i dr bab. Z.Ste- 
i fanowska

jł

j -1971 j publikacja 
i
i1
1

6.Listy do Mickiewi
cza, t.I-xII /edy
cja/ •

j mgr J.Odrowąż- 
j Pieniążek
i

1971-1975) publikacja

7.Indeksy do wyd.Na
ród owe go i Jubi
leuszowego Dzieł 

• A.Mickiewicza

i red. vacat 
[ *

1971-1975j publikacja
Ii
I

S.Studia o Mickie
wiczu

dr hab.Z.Ste
fa nowska

• 1971-1972; publikacje

9."Konrad Wallenrod". 
Studium

prof.dr M.Ja
ni on -1975| publikacja

*.
10."Dziadów” cz. III 
• monografia .

dr hab.Z.Ste
fa nowska 1972-1975j publikacje

11.Adam Mickiewicz.Mo-* 
nografia popular
nonaukowa

dr hab. A.Wit
kowska 'i971-i97^j publikacja

12.Prelekcje paryskie 
Mickiewicza na tle 
ówczesnej kultury 
intelektualnej.Stu
dium

dr Z.Makowiecka 1971-19751 publikacje | /'praca aabi- 
; litacy5na/
l

13 •,ł Trybuna Lud ów ". 
Monografia

dr K.Kostenicz 1971-1975 publikacja 
/praca habi
litacyjna/

3.Prace edytorskie i 
bibliograficzne w za
kresie literatury 
przełomu Xj_X i a j *. w . ;
1.Bibliografia za

wartości czasopism 
literackich XIX i XX w. /uzupełnie
nia i melioracja 
kartotek/. Prace 
zespołowa

red. | 
dr hab. E.Jan- j 
kowski j

|

kartoteka
praca
ciągła

2.Listy zebrane 
2.Grześ zkowe j, t.
VIII-I /edycja/ j

dr hab.2.Jan
kowski /przy 
współpracy | 
mgr B.Janków- j
S£iej/ ;

1971-1975| Publikacja
I



- 25 -

1 2 3 4
3."ListyM H.Sienkie red. i opr. 1971-1975 publikacjawicza, t. I-V prof.dr J.Krzy/edycja/ żanowski,mgr

M.Bokszczanin,dr E.Kiernicki
4.Listy S.Żeromskie dr J.Kądziela 1970-1976 publikacjago, t.I-III /edycja/
5.Jan Kasprowicz: dr J.J.Lipski, 1971-1975 publikacjaPisma zebrane, dr R.Lotht.I-X /edycja/
6."Dzienniki” Z.Nał dr H.Kirchner 1971-1975 publikacjakowskie j/edycja/
7."Archiwum Literac red. Komitet publikacjakiej

i.t. XVII:Miscel- -1971lanea
doby Oś •wiecenia

2.t.XVIII:Miscel- 1971-1972
lanea
doby Romantyz
mu3-t. XIX sKrasi- 1972-1973ciana

4.t. XX: Lis ty 1973-1974Wis z—niew-sklego5. t. XXI: Niemce- 1974-1975wiczia-na
7.Grupa problemowa:

SYSTEMATYKA FORM LI
TERACKICH
I.Dzie.ie form narra

cyjnych
1.Twórczość Boles red. 1975-1976 sesja/1976/ława Prusa.Studia. dr hab.K.Bar publikacjaPraca zbiorowa tos zyński
2.Poetyka Norwida. dr hab.M.Gło 1971-1973 publikacjaPięć studiów wiński
3.Twórczość Sb.I.Wit red. 1970-1971 publikacjakiewicza. Studia dr hab.M.Głowiński, >dr J.Sławiński



-  26 -

1 2 i 5 I 4

4.Twórczość W.Gombrowi red. h 973-1973 i sesja /1975/cza. Studia. Praca 
zbiorowa

dr J.Sławiński i
i

publikacja
5.Studia z teorii i historii powieści

dr hab.M.Gło
wiński 1971-1975 publikacjai

6.Zagadnienie teorii 
powieści. Studium

[dr hab.K.Bar- | toszyńsici 1972-1975 publikacja
7«Proza polska XX wie
ku. Studia

jmgr E.Szary
I

1975-1976 publikacja
6.Formy literatury popularnej .Studia i red.

dr bfltb.M.Gło— Iwiński
1972-1974-sesja /1973/ publikacja

9.Stylistyka utworu prozatorskiego. Stu
dium

mgr E.Szary 1970-1973 /praca dok
torska/

10.Lingwistyka.Poetyka. 
Teoria literatury. Księga na Kongres Slawistów

2.Semantyka jeżyka pol
skiego

red.
prof.dr M.B. Mayenowa, 
dr. J. Sławiński

1971-1973 !publikacja

1 .Semantyka narracji. 
Studium dr J.Sławiń

ski 1968-1972 publikacja
2.Semantyka myśli - semantyka mowy /Lingua 
mentalis/. Studium

dr hab.A.Wierzbicka -1973-1975 publikacja

3.Semantyka ocen /dob
rze - źle/. Studium dr hab.A. Wierzbicka 1971-1972 publikacja

4.Semantyka polskiego j czasownika. Studium jdr K.Wilczewska 1972-1975 publikacja
5.Struktury początków I i końców tekstu.Stu- j dium i

mgr T.Dobrzyńska
1971-1972 publikacja

6.Probiematyka atrybu- 
cji autorskiej. Studium

prof.dr M.E. Mayenowa 1973-1977
i
publikacja

7 .Nazwy wykonawców 
czynności i ich stylistyczne zabarwie
nie w polszczyźnie 
XVI wieku. Studium j

i

dr Fr.Pepłow- ski
1971-1973

I

publikacja 
/praca habi
litacyjna/
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Ъ. Metryka polska imetryka porównaw
cza słowiańska
1 .Metryka zachod- nio-słowiańska. 
Studia. Prace zbiorowa

red.dr Z.Kopczyńska, "Ł? L.PS zez o łowsk

1971-1975

i

2 sesje 
/1971/ /1974/ publikacja

4.Dzieje świadęnjpściWawtyczóeJ m .za
kresie û.-
tera tury ' ' '
1 .Krytyka litera a- 
ка jako przedmiot badań hia*; torycznoliterao- 
kich. Studia. Pra«:* ca zbiorowa

dr J*Sławiń
ski

1971-1973 sesja /1971/ publikacja

2.2 dziejów teryty-» 
ki literackiej * poezji w Pois£6 
/XX wiek/.Studia

&r J. Sławiń
ski 1973-1975 publikacja

3.Poezja a język. 
Dzieje świadomo
ści w Polsce do połowy XIX wieku. Studium

dr Z.Kopczyńska 1971-1972 publikacja 
/praca habilitacyjna/

4.Źródła polskich 
teorii języka na przełomie XVII1 /  
/XXX wieku. Studium

dr Z.Florczak 1971-1975 publikacja /praca habilitacyjna/

5.Świadomość estetyczna i literacka w okresie Re
nesansu i Baro
ku. Studium

dr hab. T.Mi
chał owska 1971-1973 publikacja

6.Teoria poezji w 
Polsce XVI i 
XVII wieku

dr E.Sarnowska 1971-1973 publikacja 
/praca habilitacyjna/

7.Pojęcie fabuły w doktrynach 
literackich

dr hab. B.Zi«» 
mand

1971-1972 publikacja

8.3stuka tworze
nia pseudonimów. 
Studium

mgr D.Świer-
czyńska 1971-1975 publikacja 

/praca dok- 
corska/
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VI.Grupa problemowa:

LITERATURA LODOWA
I.Dzie.ie folklorystyki polskiej
1.Dzieje folklorys

tyki polskiej. Praca zbiorowa

2.Polskie studia folklorystyczne

red. ,prof.dr J.Krzyżanowski,'dr H.Kapełuś

1972-1975 publikacja

1 .Badania nad współ
czesnym folklorem polskim.Stu
dia. Praca zbiorowa

red.
dr R.Górski

1970-1971 publikacja

2.Folklor słowiański okresu romantyzmu. Studia. Praca zbiorowa

red.
prof.dr J.Krzyżanowski, dr R.Górski

1971-1975 publikacja

3.Pieśń wojskowa 
dawniej i dziś. Studia. Praca zbiorowa

red.
dr R.Wojcie
chowski

1975-1975 sesja/1974/ publikacja

4.Polska pieśń ludowa - kartoteka 
incipitów/z drukowanych zbiorów/. Praca zbiorowa

red.
dr T.Brzozowska

praca
ciągła

kartoteka

5.Kazimierz Wła
dysław Wójcicki. Monografia

red. ^dr R.Wpjcie- 
chowski

1971-1975 publikacja 
/praca ha
bilitacyjna/

6.Ludowe inspiracje 
dramatu polskie
go. Studium

dr R.Górski 1975-1975 publikacja 
/praca ha
bilitacyjna/

7.Folklor obcy u pi
sarzy Wielkiej Emigracji.Studium

dr T.Brzozowska 1974-1976 publikacja

8.Polska bajka lu
dowa. Studium mo
nograficzne

dr H.Kapełuś 1971-1972 publikacja 
/praca ha
bilitacyjna/

9.Polska bajka ludowa - bibliografia i typowanie wariantów

dr H.Kapełuś pracaciągła kartoteka
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3.Polska pieśń wo.iskowa
1.Polcka pieśń żołnierska. Materiały. 
Praca zbiorowa.

red.
dr R.Wojciechowski

1971-1977 kartoteka, 
zbiór tekstów

4.Dziele folkloru pol
skiego
1.Dzieje folkloru 
polskiego. Praca zbiorowa

red.
dr H.Kapełuś

1974-1978 publikacja

KRONIKA NAUKOWA 
INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH

POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ, INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH 

tr Jniu 11  listopada 1970 roki

Posiedzenie otworzył przewodniczący Bady Naukowej Instytu
tu Badań Literackich PAN,prof. J.Krzyżanowski,kfcótry na wstępie 

scharakteryzował bogaty dorobek naukowy zmarłego w lipcu 1970 r. 
członka Rady Naukowej prof. Leona Płoszewskiego i prosił o ucz
czenie Jego pamięci minutą ciszy.

Następnie prof. J.Krzyżanowski poinformował Radę Naukową o 
nieprzyznaniu prof. Kazimierzowi Wyce drugiego etatu/w Polskiej 
Akademii Nauk/ i o zaszłej w związku z tym zmianie na stanowis
ku dyrektora Instytutu Badań Literackich oraz przedstawił zeb
ranym prof. Stanisława Urbańczyka, pełniącego obecnie obowiązki 
dyrektora IBL. Przedstawiciele*Rady Zakładowej i pracowników In
stytutu wręczyli ustępującemu po 18 latach dyrektorowi, prof. 
Kazimierzowi Wyce, wiązankę róż.

Przechodząc następnie do ustalonego porządku dziennego Rada 
Naukowa przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 17 czerwcafl970 rM 
a z kolei powołała komisje habilitacyjne oraz recenzentów dla: 

a/ dra Jerzego Kwiatkowskiego - komisja w składzie: prof.
prof. J.Kulczycka-Saloni, H.Markiewicz, J.Ziomek; podstawą prze
wodu habilitacyjnego jest książka "Świat poetycki Juliana Przy
bosia";


