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I, Informacja wstępna

W bieżącej kadencji 1981-1983 KNoLP ukonstytuował się 

26 listopada 1981 r. Pierwsze zebranie« przewidziane Jako ple

narna« odbyło alę w uszczuplonym składzie osobowya Jako zabra

nia rozezerzonego Prezydium KNoLP (lA XII 1981 r.). Podjęte na 

nia zostały naetępujęcs decyzje# pozwalaJęce na kontynuowanie 

działalności Koaitetu w tej kadencji«

1. zatwierdzono składy osobowe 1 plany prac Konieji Pro

blemowych i

2» uaktualniono zarys programu Naukowego Zjazdu Polonia-

tów;

3« zatwierdzono plan wydawniczy na 1983 r.

Zgodę na wznowienie działelnoćcl w pełnym zakresie KNoLP 

otrzymał w lipcu 1982 r.



II. Opieka merytoryczna nad planowaniem rozwoju nauk literatu

roznawczych

W ramach swoich obowiązków sprawowania opieki merytorycz

nej nad planowaniem rozwoju nauk literaturoznawczych KNoLP wy

powiedział eię w następujęcych sprawach:

Styczeń 1982 - Ookonanie oceny następujęcych 6 czasopism 

literaturoznawczych: "Pamiętnik Literacki","Teksty*,"Biuletyn Po

lonistyczny", "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej", "Prace Po

lonistyczne” , "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mic

kiewicza", "Ruch Literacki”, "Zagadnienia Rodzajów Literackich”. 

Potrzeba przygotowania ocen zwlęzana była z merytoryczne wery

fikację planów wydawniczych PAN na rok 1982 i lata następne.

Luty 1982 - Przygotowanie opinii o planie naukowym Insty

tutu Badań Literackich na 1982 r.

Marzec 1982 - Przygotowanie dla Wydziału I PAN informacji 

o opiniach i ekspertyzach, wykonywanych przez KNoLP w latach mi

nionych i o zakresie ich wykorzystania.

Kwieeleń/maj 1982 - Opracowanie oceny programu 5-letnich 

studiów polonistycznych. Memoriał skierowano đo ttlnlsrerstwa 

Nauki, Szkolnictwa Wyższego 1 Techniki.

Czerwiec 1982 - Przygotowanie opinii o planie koordynacyjv 

nym problemu węzłowego 11.1 "Polska kultura narodowe, jej ten

dencje rozwojowe 1 percepcja".

Wrzesień/październik 1982 - Opracowanie ”Raportu o aktu

alnym etanie polonistyki literackiej”.

Styczeń/luty 1983 - Opracowanie opinii o pożędanych kie

runkach rozwoju szkolnictwa wyższego, sieci szkół wyższych 

oraz organizacji systemu kształcenia na poziomie wyższym.

Maj 1983 - Opracowanie opinii o dokumentach dotyczęcych 

dwóch tematów międzyreeortowych : MR IIÎ/19 "Dzieje literatury
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polskiej - Jej tendencje rozwojowe i percepcja" orez 11.1 

"Poleke kultura narodowa - jej tendencje rozwojowe 1 percepcja 

cja".

Listopad 1983 - Przygotowanie oceny zakreau zrealizowania 

tez IZ Kongreeu Nauki Polskiej,

Grudzień 1983 - Opracowanie opinii KNoLP o projekcie 

programu nauczania języka polskiego w liceach wezyetkich typów 

i w ezkołach zawodowych.

III. Ekspertyzy opracowywane w KNoLP w latach 1981-1983

W styczniu 1982 r. ukończona została ekspertyza pn. Stan 

i perspektywy warsztatu bibliograficznego nauk o literaturze 

polskiej, Trwaję jeezcze prace nad dwiema ekspertyzami : 1. Po- 

noce dydaktyczne na użytek polonistycznych studiów literaturo

znawczych. Stan obecny i potrzeby (oprać, zespół pod kierun

kiem prof, dra T. Bujnickiegoj oraz 2. Uaktualnienie analizy 

etanu polonistycznej kadry naukowo-dydaktycznej (oprać, zespół 

pod kierunkiem prof, dra 3. Ziomka). Stan prac nad w/w ekeper- 

tyzami Jest zaawansowany i istnieje możliwość ukończenia ich я 

pierwszym półroczu 1984 r.

XV. Działalność stałych Komiajl Problemowych KNoLP

W kadencji 1981-1983 utrzymany zoatał szeroki zakres 

działalności Komitetu 1 jego dotyctfczasowe organizacje« ople- 

rajęce się głównie na atale pracujących Komisjach problemowych;

W zwięzku z za i et nia łę od grudnia 1981 do lipca 1982 sy

tuację stanu wojennego działały bez przerwy tylko 3 Komisje: 

Komisja d/s Zjazdu Naukowego Polonistów« Komisja do badania 

dziejów nauki polskiej i Komisja Wydawnicza. Pozoatałe podjęły 

prace w terminie późniejszym. Zakres prac poszczególnych Komi

sji przedstawia się następujęcot
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Komisja d/e Zjazdu Naukowego Polonistów: organizatorami 

Zjazdu a« BNoLP« IBL# Towarzystwo Literackie la. A. Mickiewi

cza. Powołana na ostatnim zebraniu plenarnym minionej kadencji 

Komisja przygotowała najpierw wstępny projekt« następnie kon

tynuowała prace w rozszerzonym składzie (14-osobowyra). W wyni

ku obrad ustalona została ramowa tematyka Zjazdu pn. "Epoki 

i prądy literatury polskiej w nowym ujęciu* Nowe regiony zain

teresowań badawczych”. Program zjazdu 1 lista tematów szcze

gółowych przyjęte zoetały na plenarnym zebraniu KNoLP 26 IV» 

a wszystkie prace zakończono w połowie maja 1983 r. W chwili 

obecnej termin Zjazdu został przesunięty na okres późniejszy 

i nie jest jeszcze ustalony.

- Komisja do badania dziejów nauki o literaturze pols

kiej - nowo powołana - pracująca pod kierunkiem prof.dra 3. 

Starnawekiego odbyła w 1983 r. trzy zebrania o bardzo rozbu

dowanym programie. Pierweze 1 trzecie zebranie poświęcone było 

omówieniu stanu badań nad dziejami polonistyki w poszczegól

nych ośrodkach: warszawskim« poznańskim« krakówsklm i wileń

skim. Ten cykl prac będzie kontynuowany. Drugie zebranie poś

więcono historii badań nad twórczością Kochanowskiego w ciągu 

minionych stuleci.

- Komisja Edytorsko-Tekstologiczna - pracująca pod kie

runkiem doc.dra hab. R. Lotha - odbyła w 1983 r. jedno posie

dzenie dyskusyjne poświęcone edycji "Pism zebranych" Stefana 

Żeromskiego« z dwoma referatami: prof.dr Z. Stefanowskiej 

"Pierwszy tom »Pism zebranych« S. Żeromskiego" oraz mgr W. 

Wasilewskiej "0 dziejach edytorskich Syzyfowych prac« S. 

Żeromskiego”.

- Komisja Programowo-Oydaktyczna - działająca pod kie

runkiem prof.dra Э. Ziomka - odbyła dwa zebrania robocze« w



wyniku których opracowano materiały do naetępujęcych memoria

łów! 1. Ocena projektu 5-letnich studiów polonistycznych} 2. 

Ocena projektu programu nauczania języka polskiego w liceach 

wszystkich typów i szkołach zasadniczych - zawodowych.

- Komisja d/a Komperatystyki i Polonistyki Zagranicznej - 

pracująca pod kierunkiem prof, dra Z. Libery - odbyła jedno 

zebranie z referatem prof, dr 3. Kulczyckiej-Saloni "Naturalizm 

w perspektywie porównawczej". Kontynuując prace nad tomem "Na

turalizm w językach europejskich" prof, dr 3. Kulczycka-Saloni 

i doc. dr H. Suwała wzięły udział w spotkaniu naukowym w Nan

tes (wrzesień 1982), gdzie przedstawiły referaty będęce częś

ciami przyszłej edycji. Referaty te zostały przyjęte do druku

w czasopiśmie "Textes et Langages". Komisja za pośrednictwem 

swoich członków nawięzała kontakt z sekcję komparatyatycznę 

Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, która organizuje 

się jako oddział polski Association Internationale de Littéra

ture Comparée.

- Komisje Wydawnicza pracowała wg własnego długofalowego 

programu, dostosowanego do liczby przyznawanych arkuszy wydaw

niczych. W roku 1981 ukazały się 3 opóźnione edycje zaplanowa

ne na 1980 r. i dlatego nie objęte sprawozdaniem Komitetu z mi

nionej kadencji. Sę to:

- E. Pieścikowski: "Dzieci" Bolesława Prusa;

- 3. Kotarska: Erotyk staropolski;

- A. Smuszkiewicz: Stereotyp fabularny fantastyki naukowej.

W latach objętych sprawozdaniem (1981-1983) ukazały się 

następujęce pozycje:

- M. Korzenlgwicz: Od ludowości ironicznej do ludowości mity

cznej. Przemiany postaw estetycznych Słowackiego;

- R. Handke: Utwór fabularny w perspektywie odbiorcy;
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- к. Kraaueki: Noray i  formy, Konstanty Troczyński - teoretyk 
1 krytyk literatury^

- 3.F. Fart: Norwid - poeta dialogu;

- A,W. Labuda: Studiu« o "Antku" Prusa. Recepcja, konstrukcje, 

konteksty:

• S. Dębroweki: Kontrtekety teoretycznoliterackiei

- A. Siomkajło: Ewolucje epigramatu (do poczętków Romantyzmu w 

Polsce) ;

- K. Sakowska: Powrót autora. Renesans narracji auktorialnej w 

polekiej powieści Międzywojennej i

- A. Barańczak: Słowo w piosence. Poetyka wepółczesnsj piosenką 

estradowej :

- E. Ulcinaite: Teoria retoryczna w Poleca i na Litwie w XVI- 

-XVIII w.

V. Naukowa tematyka zebrań

W okreeie sprawozdawczym odbyły eię 4 zebrania:

28 IV 1982 - 1) dyekusja nad projektem 5-letnich studiów 

polonistycznych przygotowanym przsz Komisję Programowo-Dydakty* 

cznęj 2) dyskusja nad tezami do "Raportu o etanie polonietyki 

uniwersyteckiej" przygotowanymi przez prof, dra H. Markiewicza; 

3) dyskusja nad projektem Zjazdu Naukowego Polonietów.

1 XII 1982 - dyekueja nad ekapertyzę "Stan i oerepektywy 

warsztatu bibliograficznego nauk o literaturze polskiej" - re

ferat prof. dra B. Zakrzewskiego.

21 II 1983 - 1) opracowanie opinii Komitetu na temat "Po- 

żędanych kierunków rozwoju szkolnictwa wyżezego, sieci szkół 

wyższych oraz organizacji systemu keztałcenia na poziomie wyż

szym" - tezy do dyskusji przygotował prof. dr 3. Ziomek: 2) o- 

pracowanie opinii Komitetu o kandydatach na członków-koreepon- 

dentów PAN.
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12 XII 1983 - l) opracowanie opinii Komitetu o projekcie 

programu nauczania języka poleklego w liceach wezystkich typów 

1 w szkołach zawodowych (referat prof, dra 0. Ziomka); 2) oce

na zakresu i sposobu realizacji tez II Kongresu Nauki Polskiej 

w dziedzinie literaturoznawstwa (opracował prof. dr H. Markie

wicz) •

Doc. dr hab. Ewa Warzenica-Zalewska

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI DO BADANIA

DZIEJÓW POLSKIEJ NAUKI O LITERATURZE

PRZY KOMITECIE NAUK o LITERATURZE POLSKIEJ PAN

Komisja erygowana została w 1982 r. z inicjatywy prof.

H. Markiewicza na jednym z posiedzeń Komitetu Nauk o Literatu

rze Polskiej PAN. Przewodnictwo Jej powierzono prof. 3. Star

nawskiemu. Z kodcem 1982 r. przewodniczący Komisji przedstawił 

na posiedzeniu Komitetu plan prac« które zamierza prowadzić w 

bieżącej kadencji. Komieja zwołuje trzy konferencje w ciągu 

roku. Są one jednodniowe« wygłasza się na nich od dwóch do 

czterech referatów. Dotąd odbyło elę 5 konferencji (19 I« 13 

IV« 12 X 1983 1 11 I, 11 IV 1984). W październiku 1984 r. pla

nowane jeet szóete z kolei spotkania.

Zaproszenia na konferencję wysyła się wszystkim członkom 

Komitetu Nauk o Literaturze Polekiej PAN zamieszkałym w War

szawie« a spoza Warszawy tym« którzy wyrazili chęć współpracy 

z Komisją« oraz innym osobom spoza Komitetu« które interesują 

się naszymi pracami.

Konferencje ze stycznia 1 października 1983 r. miały jako


