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SPRAWOZDANIE Z POBYTU NAUKOWEGO W BERLINIE

W dniach od 27 II do 3 III 1984 r. odbyło się w Berlinie, 

zorganizowane przez Akademie der Wissenschaften der DDR oraz 

Zentralinstitut fOr Literaturgeschichte, posiedzenie naukowe 

badaczy literatury z ZSRR, NRD, Czechosłowacji, Bułgarii, Wę

gier i Polski, współpracujących od 1981 r. w badaniach nad 

wspólnie obranym problemem roli literatury w budowie rozwinię

tych społeczeństw socjalistycznych i w przygotowaniu - na ten 

temat - publikacji książkowej. -

Prace te są częścią całego szeregu innych przedsięwzięć 

naukowych podejmowanych wspólnie przez instytuty badania lite

ratury przy Akademiach Nauk w wyżej wymienionych krajach i są 

składnikiem rozbudowanych problemowo, wieloletnich planów nau

kowej współpracy tych instytutów.

Posiedzenie grupy badaczy w Berlinie było czwartym z ko

lei, poprzednie odbyły się w Moskwie (dwukrotnie) i w Pradze. 

Przygotowywane wspólnie publikacja wchodzi obecnie w stadium 

końcowe. Prof. P.M. Toper z Instytutu Literatury Światowej im. 

Gorkiego w Moskwie - inaugurujący obrady - poinformował o za

awansowanym stanie autorskiego i redakcyjnego przygotowania 

artykułów mających być częściami projektowanej książki. Więk

szość z nich, w tym dwa reprezentujące IBL PAN (a . Sobolewskiej 

na temat polskiej XX-wiecznej powieści psychologicznej oraz 

E. Szary-Matywieckiej na temat literatury i masowych środków 

komunikowania) jest już ocenione aprobatywnle i przygotowana 

do dalszych prac redakcyjnych. Pozostałe artykuły, które w cza

sie poprzednich posiedzeń nie były omawiane publicznie, zostały 

przedyskutowane w czasie obrad berlińskich.

Wymiana zdań i opinii, będąca głównym punktem konferencji



w Berlinie, dotyczyła następujących prac:

- prof, dr 0. Kożewnikow (ILS, Моеkwa>: Humanistyczna treść 

realnych osiągnięć socjalizmu i koncepcja człowieka w literat 

turze krajów socjalistycznych;

- prof, dr 0. Morjuszak (Bratysława): Perspektywy porównaczej 

analizy procesu literackiego w krajach socjalistycznych w 

świetle ich osiągnięć ideowych;

- prof, dr 3. Fenio (Budapeszt): Poszukiwania społeczno-artys- 

tyczne literatury społeczeństwa socjalistycznego a problem 

wartości artystycznych ;

- prof. dr P. Ngardi (Budapeszt!) : Związek artystycznych poszu

kiwań literatury socjalistycznej z pogłębianiem się jej na ro

dowych, internacjonalistycznych i ogólnoludzkich treści;

- prof. dr G. Penczaw (Sofia) : Pogłębianie się wyobrażeń o his** 

torii narodowej w świetle wzbogacenia się literatury krajów 

socjalistycznych.

Udział reprezentantów IBL PAN, dr dr A. Sobolewskiej i 

E. Szary-Matywieckiej, polegał na aktywnym uczestnictwie w 

dyskusjach nad wyżej wymienionymi pracami.

Konferencja zakończyła si$ przyjęciem protokołu obrad.

Najważniejszym konkretnym uste^eniem było wyznaczenie daty i 

miejsce (Moskwa, 24 kwietnia 1^84) zebrenia ogólnej komisji 

redakcyjnej, która oceni stan żałości przedsięwzięcie.
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