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Historii Literatury Polskiej XIX wieku - doc. dr hab, M. Pod

rą za-Kwiatkowska; Zakład Literatury Polskiej XX wieku - doc. 

dr hab. w. Macięg: Zakład Teorii Literatury i Poetyki - dr T, 

Walas; Zakład Współczesnego Oęzyka Polskiego - doc. dr hab. B. 

Dunaj; Zakład Dydaktyki Literatury i Oęzyka Polskiego - doc. 

dr hab. 0. Kowalik.

W pozostałych Zakładach IFP UCJ wybory odbędę się we wrze

śniu 1981 roku.

mgr Gabriela Matuszek

UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Instytut Filologii Polskiej 
/1980-1981/

W ramach "części historycznoliterackiej" Instytutu Filolo-
i

gii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego- działaję następujące zakła

dy: Historii Literatury Staropolskiej (kierownik: prof. dr 0. 

Starnawski). Hist*orii Literatury Nowożytnej (kierownik: prof. 

dr Z. Skwarczyński), Historii Literatury Współczesnej (kierow

nik: doc. dr hab. K. Poklewska).

Instytut, podobnie Jak cały Uniwersytet Łódzki, boleśnie 

przeżył strajk łódzkich studentów. Trzeba tu jednak podkreślić, 

iż elao przeszło trzytygodniowej przerwy w pracy, udało się w 

pełni zrealizować wszystkie zamierzenia dydaktyczne.

Bak co roku, spotykane się raz w aiesiycu na naukswych ze

braniach Instytutu, podczas których przedstawiano wyniki swoich 

badań. Spotkania naukowe poświęcane pracom o charakterze wyraź

nie Już przyczynkarskim odbywały się również w ramach poszczą-
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gólnych zakładów.

W styczniu br. Instytut poniósł niepowetowany stratę, 

zmarła bowiem dr Aleksandra Budrecka, ceniony badacz literatu

ry młodopolskiej, wybitny dydaktyk 1 pedagog.

Zakład Historii Literatury Staropolskiej zorganizował w 

dniach 25-26 V br. ogólnopolskę sesję poświęcony badaczom twór

czości 3ana Kochanowskiego. Referaty wygłosili: prof. prof.

0. Nowakowski, 0. Starnawski, doc. doc. dr hab. Z.3. Nowak, 3. 

Rudnicka, doc dr M. Fidelus, dr dr W. Berbelicki,- 0. Duk, Z. 

Głombiowska, 3. Kapuścik, 0. Kuczyńska, Z. Maślińska-Nowakowa,

A. Nowicka-3eżowa, mgr mgr H. Krajewska, K. Płachcińska, M. Wi- 

chowa.

Zorganizowano również międzywydziałowe wykłady poświęcone 

twórczości Czesława Miłosza.

W ramach Instytutu Filologii Polskiej prowadzono badania 

nad kulturę literackę Łodzi międzywojennej. Na październik br. 

zaplanowano (wspólnie z Bibliotekę im. L. Waryńskiego) sesję 

naukowę poświęcony czasopiśmiennictwu naszego miasta.

^  Pracownicy Inśtytutu przez czynny udział w sesjach nauko

wych włęczali się m.in. w prace badawcze Uniwersytetu ślęskiego, 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Kielcach.

Tytuł doktora nauk humanistycznych obroniła Dadwiga Ku

czyńska (Pisarstwo Stanisława Żółkiewskiego; promotor: prof. dr

3. Starnawski).

Dr B. Gołębiowska i dr E. Cyniak pracuję jako lektorzy ję

zyka polskiego we Francji i w Finlandii.

W październiku 1980 r. nagrody Ministra Nauki i Szkolni

ctwa Wyższego III stopnia otrzymały: dr dr B. Stelmaszczyk- 

-Swiontek, B. Wolska.
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Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego: I stopnia - dr W. 

Pusz; II stopnia - prof. dr 3. Starnawski, dr dr 3, Stelmasz- 

czyk-świontek, R. Wierzbowski, B, Wolska; III stopnia - dr dr 

V, Krawczyk-Wasilewaka, 3, Poradecki, mgr mgr S, Majchrowski,

B. Mazan, S. Tomaszewski.

Nagrody zespołowe I stopnia: prof. dr Z. Skwarczyński, 

dr dr B. Gołębiowska, R. Wierzbowski*, 3. Tynecki, B. Mazan.

Studenci zrzeszeni w Kole Polonistów, tak jak i w roku 

ubiegłym, podczas tegorocznych wakacji badali pod kierunkiem 

mgr mgr K. Ratajskiej i S. Majchrowskiego recepcję twórczości 

Władysława Orkana na terenach zwięzanych z jego życiem i twór

czością.

Dr Dorota Chróścielewska-Kuźniak

Kilka informacji o działalności 
Zakładu Literatury Staropolskiej 
i Nauk Pomocniczych 
Instytutu Filologii Polskiej UŁ

Zakład posiada 7 pracowników. W r. 1980 zakończyli prze

wód doktorski: 3. Duk na podstawie pracy pt. "3ulian Przyboś. 

Biografia literacka" (nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż

szego i Techniki, 1981), zaś w r. 1981 - 3. Kuczyńska na pod

stawie pracy pt. "Pisarstwo Stanisławo Żółkiewskiego".

Przejawy zewnętrznej działalności Zakładu z lat ostatnich 

sę następujęce: stałe uczestnictwo pracowników Zakładu w po

siedzeniach naukowych w Łodzi i poza Łodzię, np. w konferen

cjach zwoływanych przez IBL, czy w sesjach organizowanych



przez różne ośrodki uniwersyteckie, zaczęło być nie tylko 

bierne, ale i czynne. Trzej pracownicy przedstawili referaty 

na sesji w Uśl. poświęconej barokowi (1978^, opublikoWane nas

tępnie w tomie materiałów sesji . Na sesję kielecko-radomskę 

ku czci Kochanowskiego (1980) przygotowano 5 referatów (wszyst

kie w druku w księdze grupujęcej materiały sesji^. Zakład 

uczcił Kochanowskiego najpierw popularnę sesję (wiosna 1980,) 

zorganizowanę we współpracy z Kuratorium Oświaty i Wychowania 

w Łodzi oraz z Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima, bioręc 

na siebie całkowicie stronę referatowę. Sesja została powtó

rzona.«* Pabianicach staraniem tamtejszego Oddziału Towarzystwa 

Literackiego im. A. Mickiewicza.

W dniach 25-26 maja 1981 Zakład zorganizował sesję po- 

święconę badaczom Kochanowskiego. Z referatami wyspępiło 5 o

sób z Zakładu. Zeszyt Naukowy, w którym ogłoszone zostanę na

desłane przez prelegentów prace, jest w przygotowaniu. Prace 

nad tym tematem Zakład prowadzi w dalszym cięgu.

Adiunkt Zakładu dr 3. Ouk występił z referatem na sesji 

zorganizowanej przez Uśl., poświęconej Przybosiowi (23 X 198Q). 

St. asyst, mgr M. Wichowa przedstawiła pracę pt. "*Piram i Tyz- 

be«S.H. Lubomirskiego", najpierw w formie krótkiego komunika

tu na sesji IBL poświęconej Lubomirskiemu (październik 1979)^ 

a następnie in extenso na seminarium doktoranckim prof. dra 

T. Ulewicza w UD (grudzień 1980). St. asyst, mgr A. Szwedzla

ków na wygłosiła referat na eeeji poświęconej literaturze dzie

cięcej i młodzieżowej zorganizowanej w Zamościu przy współpra

cy naukowców z UMCS (wiosna 1980). Młodsi pracownicy Zakładu 

coraz częściej udzielaję się ostatnio jako prelegenci, głównie 

na terenie Łodzi i pobliskich Pabianic.

Kierownik Zakładu, prof. dr 3. Starnawski, brał udział
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(z referatami} w kilku sesjach poświęconych Kochanowskiemu 

(poza Łodzię w: Zielonej Górze, Kielcach, Sosnowcu). Ponadto 

wygłosił odczyt o Kochanowskim w: Łomży, Częstochowie, w Byto

miu, w Piotrkowie. Występił również jako prelegent na sesji ku 

czci Reymonta zorganizowanej w Łodzi w dniu odsłonięcia pomni

ka pisarza (1979) oraz z referatem na sesji ku czci powstania 

listopadowego, zorganizowanej w Uniwersytecie Warszawskim (ko

munikat przedstawiła tu także wychowanka jego seminarium, mgr 

K. Andrzejewska). Dwukrotnie (l979 i 1981) wygłaszał^ referaty 

na sesjach zorganizowanych przez Zakład Badań nad Literaturę 

Katolickę KUL. Poza licznymi odczytami przedstawianymi *na tere

nie Polski da się odnotować udział prof. dra 3. Starnawskiego w 

kongresach zagranicznych, głównie neolatynistycznych, ale tak

że komparatystycznych i slawistycznych. O kongresach tych, na 

których z reguły wygłasza referaty w językach: łacińskim, fran

cuskim i niemieckim, informuje naukę polskę na łamach "Przegla- 

du Humanistycznego" . Znaleziska biblioteczne*dokonane poza 

Polskę (polonika rękopiśmienne w bibliotekach obcych) to stała 

kolumna prof. Starnawskiego w "Rocznikach Bibliotecznych"^. Wy

głaszane na kongresach referaty drukuję sukcesywnie Acta Con- 

gressus...

W czasie pobytów zagranicznych prof. dr Starnawski wygłasza 

odczyty poza kongresami. Dwukrotnie uczestniczył (1974 i 1980} 

w kolokwiach renesansowych w Tours (oba razy bez referatu, z 

parokrotnym zabraniem głosu w dyskusjach}. W lutym 1977 r. wy

głosił dwa referaty na seminariach prof. Pierre Laurensa w 

Poitiers. W końcu stycznia i na poczętku lutego 1980 miał pięć 

odczytów w miastach włoskich (Rzym, Messyna, Catania, Palermo). 

Referat wygłoszony na sesji ku czci Aleksandra Brucknera w Bonn 

(luty 1978) i parokrotny głos w dyskusji na tejże sesji upa
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miętniła księga sesji (l98o).

Z Zakładem Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych 

UŁ zwięzana jest jedyna tego typu w Polsce placówka - Podyplo

mowe Studium Neolatynistyczne. Powstało ono w 1973 r., pomy

ślane jako cykl seminariów i konwersatoriów z zakresu łaciny 

średniowiecznej i renesansowej. Słuchaczami sę młodzi magistrzy 

i doktorzy, asystenci i adiunkci uniwersytetów, pracownicy bi

bliotek, archiwów, muzeów itp,, absolwenci różnych dziedzin 

humanistyki, a więc wszystkich filologii, historii, historii 

sztuki, filozofii, badacze z zakresu historii wychowania i 

szkolnictwa, historii państwa i prawa itp. Słuchacze miejscowi 

i zamiejscowi (ze wszystkich ośrodków w Polsce) obciężeni sę w 

wymiarze 240 godzin rocznie w dziesięciu "zjazdach” , przy czym 

60 godzin - to wyższy lektora^t łaciny prowadzony przez doświad

czonego lektora (mgr.H. Kona rzewski), lektorat oczywiście nie 

obowięzujęcy absolwentów filologii klasycznych, zaś 180. godzirt 

to seminaria prowadzone przez profesorów i docentów.

W pierwszym roku istnienia studium konwersatorium z dzie

jów języka łacińskiego w wiekach średnich prowadził prof. dr 

M. Plezia; jego wykład zainaugurował działalność studium. Z 

ogromnym żalem dla placówki prof. Plezia w dalszych latach zre

zygnował ze współpracy zmuszajęcej go do dojazdów. Dojeżdżaję 

natomiast: prof. dr S. Zabłocki (uG, ostatnio część zajęć pro

wadzi pod jego kierunkiem dr 0. Budzyński) - przedmiot: litera

tura łacińska renesansowa; doc dr hab. CJ. Domański (iFiS PAN) - 

przedmiot: literatura łacińska średniowieczna (teksty poetyckie 

i filozoficzne); doc. dr hab. 3.B. Korolec (iFiS PAN) - przed

miot: nauka o średniowiecznym rękopisie. Z miejscowych wykła-. 

dowców historii wykładaję mediewiści: prof. dr S. Krakowski - 

przedmiot: literatura łaciń^<a średniowieczna, teksty history-
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czne; doc. dr R. Rosiń - przedmiot: paleografia; kierownik stu

dium, prof. dr 3. Starnawski, prowadzi wstęp do studiów neolaty 

tynistycznych i w pewnej mierze lekturę tekstów z łaciny rene

sansowej. Forma zajęć (seminarium, konwersatorium czy wykład 

przerywany rozmowami) zależy od profesora.

Zajęcia studium przybieraj? niekiedy formę zebrań nauko

wych. Prof. dr T. Ulewicz wygłosił na jednym z posiedzeń wyk

ład o polsko-włoskich kontaktach kulturalnych w dobie początków 

humanizmu; na innym - doc. dr hab. J.Z. Nowak mówił o problemach 

łaciny w dobie Oświecenia; na jeszcze innym kustosz dyplomowany 

z Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie zaprezentowała 

pracę o bibliotece Simonidesa. Doktoranci piszący prace z zakre

su neolatynistyki (w różnych ośrodkach) przedstawiaję tu w for

mie referatów swe prace doktorskie (dr 3. Budzyński i dr W. 

Stańczak). Co roku studium żegna kilkunastu absolwentów.
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1
“Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej" t. 1-2, 

Katowice 1980.

2
“Przegląd Humanistyczny" 1972 nr 3 s. 186-189; 1974 nr 2 

s. 158-163; 1975 nr 4 s. 157-163; 1975 nr 10 s. 149-152; 1977 
nr 1 s. 144-150; 1979 nr 11/12 s. 159-161; 1980 nr 11/12 druk 
1981 s. 153-156.

3 "Roczniki Biblioteczne" 1972 z. 3/4 druk 1973 s. 633
-650; 1975 z. 1/2 s. 285-290; 1976 z. 3/4 druk 1977 s. 857-892; 
1977 z. 3/4 druk 1979 s. 935-948; 1978 z. 1/2 druk 1980 s. 275
-305; 1979 z. 1 druk 1980 s. 403-410; 1979 z. 2 druk 1981 s. 
257-277.

Prof. dr Jerzy Starnawski



UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu 
/1980-1981/
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roUu akad. 1980/1901 Instytut działał w niezmienionej 

strukturze organizacyjnej, natomiast w jego składzie osobowym 

dokonały się pewne zmiany. Przede wszystkim z wielkim żalem od

notować należy śmierć dwojga pracowników naszego Instytutu - eme

rytowanego dyrektora prof. dra Bolesława W. Lewickiego oraz a

diunkta w Zakładzie Teorii Literatury - dr Elbiety Wróblewskiej.

Z Zakładu Dramatu i Teatru odeszły na własnę prośbę - dr 

U. Aszyk-Milewska i mgr B. Nowakowska-Drozdek, zatrudnieni zaś 

zostali mgr mgr A. Warzecha (były sekretarz Instytutu^) i M. 3ie- 

lacki (pełnięcy dotychczas funkcję bibliotekarza). W sekretaria

cie zatrudniona została M. Czaja (l/2 etatu), zaś ;v bibliotece

- A. Kluba-Połatyńska. Skład osobowy i strukturo ITL, TiF 

przedstawiały się więc następujgco:

Dyrektor Instytutu - prof. dr S. Kaszyński, p/o dyrektora

- dr G. Gazda. .

Zakład Teorii Literatury: prof. dr T. Cieślikowska ( kierow

nik) ; st. wykładowco: dr D. Rozental; adiunkci: dr dr G. Gazda, 

M. Marcjan, 3. Marczewska, H. Pustkowski, A. Starzycki, G. Szym

czyk, 0. Slósarska; st. asyst.: mgr mgr I. Hübner, S. Orlicki,

W. Popławska, D. Szajnertowa, K. Tatarowski.

Zakład Dramatu i Teatru: prof. dr S. Kaszyński (kierownik); 

adiunkci: dr dr A. Kuligowska*, S. świontek; st. asyst.: mgr K. 

Piaseczna; Ssyst.: mgr mgr M. Bielacki, M. Leyko, A. Warzecha.

Zakład Wiedzy o Filmie i Telewizji: doc. dr P. Wert (kie

rownik); adiunkci: dr dr E. Nurczyńska-Fideleka, 3. Rek, K. So-



botka; 8t asyst.: mgr mgr P. Jędrzejewski. R. Kluszczyński. 0. 

Kucza, T. Szczepański (ponownie w pełnym wymiarze godzin.).

W okresie od października 1980 do sierpnia 1981 r. wypro

mowanych zostało 16 magistrów studiów kulturoznawczych oraz 5 

magistrów filologii polskiej ze specjalnośclę teoretycznolitera- 

ckę (seminarium z teorii literatury dla studiów polonistycznych 

prowadzone jest w ramach ’•usługowej’* działalności pedagogicznej 

Instytutu przez prof, dr T. Cieślikowskę). W tym samym czasie 

tytuł doktora otrzymały dwie osoby - A. Manek i H. Waszkie

wicz. których promotorem była prof. dr T. Cieślikowska.

Działały nadal: prowadzone przez dra 3. R'Ua dwusemestral

ne Studium Podyplomowe Wiedzy o Filmie, Teatrze i Telewizji 

oraz kierowane przez prof. dr T. Cieślikowskę czteroletnie Stu

dium Doktoranckie z Teorii Literatury, Teatru i Filmu dla Pra- 

cujęcych. Pracownicy Instytutu kontynuowali również, prowadzo

ne od wielu lat, zajęcia "usługowe" na innych kierunkach stu

diów (polonistyka, neofilologie, pedagogika, socjologia oraz 

wykłady w PWST, TViF) oraz działalność popularyzatorskę - 

zwłaszcza w zakresie organizowanego corocznie, przy współpracy 

Pałacu Młodzieży i Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, cyklu wykładów 

dla młodzieży szkół średnich.

Kontakty zagraniczne Instytutu były w dużej mierze konty

nuację wcześniejszych - jak np. wymiana czasopism i publikacji 

naukowych, prowadzona przez bibliotekę z 53 instytucjami w 22 

krajach, czy też wymiana stażów młodszych pracowników naukowych 

W ramach stałej współpracy z Nürnberg Universität-Erlangen. Na 

tej zasadzie odbywała staż naukowy w RFN mgr M. Leyko (listopad 

1980 - luty 1981), która zbierała materiały do przygotowywanej 

rozprawy doktorskiej nt. "Niemieckojęzycznych teorii tragedii 

w latach 1945-1968" oraz wygłosiła cykl wykładów dla słuchaczy
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seminarium dyplomowego nt. teatru studenckiego w Polsce i pol

skiego teatru plastycznego. Zaś z Uniwersytetu w Erlangen . 

przyjechał do Polski Bennd Schreitmüller w celu zebrania ma

teriału do pracy o teatrze Tadeusza Kantora. Na zaproszenie

Nürnberg Universität-Erlangen wyjechał do RFN prof. dr S. Ka-
%

szyński, który wygłosił dwa odczyty w Erlangen oraz w Insty 

tucie Teatrologicznym uniwersytetu monachijskiego (wykłady po

święcone były dramatowi i teatrowi współczesnemu oraz doświad

czeniom postteat ralnym Grotowskiego). Prof. dr Kaszyński złożył 

również rewizytę na uniwersytecie w Tampere ^Finlandia), przed

stawia jęc tam odczyt na temat polskiego teatru współczesnego. 

Wcześniej, w październiku 1980 r., Instytut gościł pracownika 

uniwersytetu w Tampere - dra Kari Salosari, który zaprezento

wał swoje badania z zakresu semiologii teatru. W lutym 1981 r. 

na uniwersytecie w Sztokholmie przebywał mgr T. Szczepański, 

który miał dwie prelekcje: w Instytucie Języków Słowiańskich 

i Bałtyckich nt. "Eisenstein i rosyjska szkoła formalna" oraz 

w Instytucie Teatru i Filmu nt. "Eisenstein i psychoanaliza".

W kwietniu 1981 r. mgr Szczepański został zaproszony do udzia

łu w jury festiwalu radiowotelewizyjnego "PRIX FUTURA" w Ber

linie Zachodnim.

Kontynuację wcześniejszej była też ubiegłoroczna działal

ność studenckiego Koła Naukowego Kulturoznawców, która jednak

że uległa pewnemu osłabieniu ze względu na niezwykle intensyw-
i

ne zaangażowanie studentów w sprawy społeczne.
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Mgr Irena Hübner-Urbaniak


