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50 LAT DZIAŁALNOŚCI „BIBLIOTEKI NARODOWEJ”

Jesienią 1969 r. minęło 50 lat istnienia Biblioteki Naro
dowej. Seria ta /początkowo wydawana przez Krakowską Spółkę 
Wydawniczą, w r . 1935 przejęta przez Wydawnictwo Zakładu Na
rodowego im. Ossolińskich/ noże poszczycić się obfitym dorob
kiem w zakresie edytorstwa klasyki polskiej i  obcej,wyrażają
cym się ogólną liczbą 360 tomów. 0 osiągnięciach i  perspekty
wach s e r ii mówi interesujący artykuł Jana Hulewicza pt. "Os
solińska seria Biblioteka Narodowa /1919-1969/.Dorobek i  per
spektywy". Oprócz zestawienia liczby i  tytułów pozycji, autor 
omawia również zagadnienie chłonności' rynku czytelniczego 
/związane m.in. ze zmianą profilu  odbiorców s e r ii, rekrutują
cych się obecnie przede wszystkim spośród akademików/ i  po
trzeby tego rynku.

Sądzimy, że przedstawiając plany Biblioteki na najbliższe 
lata, z jednej strony uzupełnimy publikowaną w niniejszym ze
szycie "Biuletynu" informację o zamierzeniach naukowych śro
dowiska polonistycznego, z drugiej zaś -  zachęcimy naszych- 
czytelników do dyskusji, która z pewnością przyczyni się do 
zaspokojenia istniejących potrzeb.

Seria I

- średniowiecze /wydano od początku istnienia BN 8 pozy
c ji/ . Literatura średniowieczna uzupełniona będzie "Kroniką" 
Kadłubka w oprać. M.Plezi.

-  Wiek XVI /wydano 18 pozycji, wielokrotnie wznawianych/. 
Zestaw tomów wzbogaci się w r . 1972 o "Wybór pism" Orzechow
skiego w oprać. J.Starnewskiego i  dwa wznowienia z nowymi 
wstępami: "Kazania sejmowe" Skargi w oprać. J.Tazbira i  "Ryt
my" Sępa-Szarzyńskiego w oprać. J.Krzyżanowskiego.Planuje się 
wydanie "Wyboru pism" Prycza Modrzewskiego.



- Wiek XVII /wydano 14 pozycji/. Plany wydawnictwa są,jak 
pisze Hulewicz, skromne: wznowienie "Wyboru wierszy" W.Potoc
kiego w oprać. S.Grzeszczuka i  wydanie "Wyboru poezji" Z.Mor
sztyna w oprać. Janusza Pelca. Wydawnictwo zdaje sobie sprawę 
z pilnego postulatu opracowania twórczości A.Morsztyna i  A.M. 
Fredry.

- Oświecenie /wydano ok. 50 pozycji/. Wiele pozycji jest 
w przygotowaniu: Krasickiego "Bajki" /w oprać. Z.Golińskiego/ 
i  "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" /w nowym opracowaniu 
M.Klimowicza/, nowe opracowanie "Wyboru wierszy" Karpińskiego 
/R.Sobol/ i  "Wyboru wierszy" Trembeckiego /E.Rabowicz/. Prócz 
■tego - Zabłockiego "Król w kraju rozkoszy" i  "Saraatyzm" /oba 
tcmy w oprać. J.Pawłowiczowej/, Węgierskiego "Pisma wybrane" 
w oprać. J.Platta, "Poezja barska" w oprać. Janusza Maciejew
skiego i  "Monitor 1765-1785» Wybór" w oprać. E. Aleksandrow
skiej.

-  Romantyzm /wydano ok. 60 tomów/. Literatura tego okresu 
była opracowywana głównie w latach międzywojennych /44 tany/. 
Od r. 1945 oprócz nowych edycji utworów wydawanych przed woj
ną ogłoszono 4 pozycje. Ha rok 1972 przewidziano wydanie"ślu~ 
bów panieńskich" Fredry /wznowienie w nowym opracowaniu M.In- 
głota/, następnie "Męża i  żony" /w oprać. E.Lasockie j/. Plany 
na dalszą przyszłość przewidują edycję "Beniowskiego"! "Trzech 
poematów" Słowackiego w nowym opracowaniu S.Treugutta i  Ja
rosława Maciejewskiego, "Konrada Wallenroda” Mickiewicza w 
oprać. M.Janion i  tomu pt. "Poezja Wiosny Ludów" w oprać. B. 
Zakrzewskiego. Podpisano umowę z Z. Troja nowie zową na nowe wy
danie "Wyboru poezji" Norwida; prowadzone są też rozmowy w 
sprawie przygotowania edycji "Wyboru poezji" Mickiewicza i  
"Kordiana" Słowackiego.

Powieść romantyczna. W te j dziedzinie dorobek okresu przed- 
i  powojennego równoważy s ię . W r. 1972 ukaże się też wydanie 
"Pamiętników" Kraszewskiego w oprać. W.Banka.

-  Literatura noromantyczna /wydano 37 pozycji, w tym 5
i____________________________________________________________________________________________ ___

wznowień/. Ukażą s ię : Lenartowicza "Wybór poezji", wyd. IV, w 

oprać. J.Nowakowskiego, "Opowiadania" Dąbrowskiej w oprać. W. 
Maciąga /obie pozycje w 1972 r./. Plany przewidują publikację 
"Wyboru D ow el" Konopnickiej w oprać. A.Brodzkiej, "Oziminy"
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Berenta w oprać* M.Głowińskiego, "Syzyfowych prac" Żeromskie
go w oprać. A.Hutnikiewicza, "Wesela" Wyspiańskiego w oprać. 
J.Nowakowskiego, "Wyboru pism" Dygasińskiego w oprać. D.Brzo
zowskiej, tomu pt. "Programy i  dyskusje literackie okresu Mło
dej Polski" w oprać. M. Podrą zy-Kwiatkowskiej, "Wyboru nowel" 
Reymonta w oprać. M.Puchalskiej, "Ich. czworga" i  "Żabusi" Za
polskiej w oprać. T.Weissa, "Utworów poetyckich, manifestów i  
szkiców" B.Jasieńskiego w oprać. E.Balcerzana, "Wierszy wy
branych" Leśmiana w oprać. J.Trznadla, antologii "Futuryzm i  
nowa sztuka w latach 1917-1927” w oprać. H.Zaworskiej, "Pału- 
by" Irzykowskiego w oprać. S.Pietraszki i  "Wyboru dramatów" 
S.I.Witkiewicza w oprać. J.Błońskiego. Wydawnictwo prowadzi 
rozmowy w sprawie wydania wyboru nowol Prusa, Orzeszkowej, 
Sienkiewicza, "Pokolenia Marka Świdy" Struga,wyboru pism kry
tycznych. Irzykowskiego i  wyboru z "Dzienników" Żeromskiego.

Seria n

- Literatura grecka i  rzymska /wydano 51 tomów/. W naj
bliższym czasie ukaże się wydanie "Iliady" Homera w nowym prze
kładzie Kazimiery Jeżewskiej i  w nowym opracowaniu J. Łanow- 
skiegoj planowane jest wydanie "Komentarzy do wojny galickiej" 
Cezara w oprać. E.Konika, "Wyboru poezji" Owidiusza w oprać.
S.Zabłockiego i  "Wyboru epigramów" Marcjalisa w oprać.J.Mant- 
kego.

-  Literatura romańska /wydano 57 tomów/. W ciągu najbliż
szych la t wydawnictwo zamierza opublikować "Germinal" Zoli w 
oprać. J.Nowakowskiego, "Wybór poezji" Apollinaire*a w oprać. 
J.Kwiatkowskiego i  antologię średniowiecznej liry k i staroibe- 
ry jsk ie j w oprać. F.Smiei.

- Literatura angielska /wydano 29 tomów/. Najbliższe lata 
przyniosą edycje "Podróży sentymentalnej" Sterne*a w oprać. 
Z.Sinkowej i  "Wyboru nowel" Conrada w tłum. A. Zagórskiej i  
oprać. Z.Najdera.

-  Literatura niemiecka /wydano 16 po2yc ji/ . Ukażą s ię : 
"Maria Stuart" Schillera w nowym przekładzie W.Wirpszy i  oprać 
O.Dobijanki oraz antologia "Niemieckiej noweli romantycznej" 
w oprać. G.Koziełka i  "Sztuki" B.Brechta /"Opera za t r z y  gro-
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sze", "Matka Courage i  je j dzieci", "Kaukaskie kredowe koło", 
"Życie Galileusza"/ w oprać. K.Gajka.

-  Literatury słowiańskie /wydano 29 tomów, w tym 27 w Pol
sce Ludowej/. W zakresie literatury rosyjskiej planowane są 
wydania "Opowieści" Puszkina w oprać. R. Luźnego, "Opowieści" 
Gogola w oprać. B.Galstera i  "Wyboru poezji" Lermontowa w o- 
prac. W.Jakubowskiego. Dalsze plany przewidują pozycje Tur
gieniewa i  Bunina.

Biblioteka Narodowa opublikowała pozycje ze wszystkich l i 
teratur słowiańskich /z wyjątkiem ukraińskiej/. W najbliższej 
przyszłości ukażą s ię: "Śmierć Smail-agi Sengicia" ŁlaJurani- 
cia w przekł. z serbo-cborwackiego A.Bogusławskiego i  oprać. 
J.Magnuszewskiego, "Antologia poezji słoweńskiej" w oprać. M. 
Piechala, "Wybór poezji" F.Hałasa w przekł. i  oprać. J. Balu- 
cha i  "Wybór poezji" Szewczenki w oprać. M.Jakóbca.

Plany te j s e r ii przewidują również objęcie działalnością 
edytorską najcelniejszych pozycji literatury japońskiej i  kra
jów Ameryki Łacińskiej.

Na podstawie artykułu prof.J.Hulewicza 
opracowała Anna Grygo



NOTY INFORMACYJNE

W zeszycie bieżącym przy zestawieniu materiału oparto się 
- dla druków zwartych - na "Przewodniku Bibliograficznymi/rok 
1972, nry 13-25» działy: “Nauka o literaturze”, "Historia" i 
"Filozofia"/. Spośród periodyków omówiono działy rozpraw w: 
"Przeglądzie Humanistycznym" /1972', nry 2,3/» "Ruchu Literac
kim" /1972» nr 2/, "Tekstach" /1972, nr 1/ oraz miesięczni
kach: "Miesięczniku Literackim" /1972, nry 4,5,6/, "Twórczoś
ci" /1972, nry 4,5,5/; ponadto uwzględniono pozycje z zakresu 
nauki o literaturze z: "Dialogu" /1972, nry 4/5, 6/, "Litera
tury Ludowej" /1972, nr 2/, "Nurtu" /1972, nry 4,5,6/, "Odry" 
/1972, nry 4,5,6/ oraz "Prac Polonistycznych" /1972, Ser.28/, 
bocznika Naukowo-Dydaktycznego WSP w Rzeszowie" /1970, druk 
1971, z. 5/, "Boczników Humanistycznych" /1972, t. 19, z. 1/.
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