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INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH PAN

PRACOWNIA LITERATURY STAROPOLSKIEJ

Pracownia Literatury Staropolskiej liczy obecnie 7 osób, w 

tym troje samodzielnych pracowników naukowych (prof. prof. Han

na Oziechcińska, Teresa Michałowska - kierownik, Oerzy Woron- 

czak). Spośród młodszych pracowników dwie osoby przygotowuję 

rozprawy habilitacyjne (dr dr Ewa Oolanta Głębicka i Teresa

Szostek), Jedna w najbliższych miesiącach przystąpi do obrony
1

pracy doktorskiej (Mariusz Kazańczuk), a jedna opracowuje 

aktualnie dysertację doktorską (Joanna Partyka).

W programie badawczym Pracowni można wyodrębnić trzy krę

gi problemowe: a) studia nad piśmiennictwem polskiego średnio
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wiecza; b) dzieje kultury literackiej w Polsce XVI-XVII w.; 

c) historia literatury łacińskiej w Polsce od XVI do XVIII 

wieku.

Problematyka mediewistyczna pojawia się w planach nauko

wych trzech osób: T. Michałowskiej, T. Szostek oraz 3. Woron- 

czaka. Powstaje aktualnie synteza literatury pt. '•Średniowie

cze'* ftzw. "duża" wersja podręcznika uniwersyteckiego) pióra 

T. Michałowskiej. Pracę nad reedycję "Przeglądu językowych za

bytków staropolskich" (tzw. "Nowy* Łosio»") prowadzi 0. Woron- 

czak, który równocześnie razem z T. Szostek opracowuje dla BPP 

wydanie "Rozmyślania Przemyskiego"• T. Szostek przygotowuje 

nadto bibliografię średniowiecznych egzemplów łacińskich 1 pi

sze na ich temat pracę ("Poczętki nowelistyki - średniowieczne 

egzempla rękopiśmienne w Polsce"), w ostatnim okresie (w r. 

1986 i 1987) zorganizowano dwie interdyscyplinarna konferencje 

naukowe o tematyce medlewistycznej, na których najnowsze wyni

ki swych badań zaprezentowali wybitni przedstawiciele różnych 

dyscyplin humanistycznych: historii, historii filozofii, sztu

ki, literatury, muzyki i in. Teksty referatów ukażę się dru

kiem w dwóch tomach pod redakcję T. Michałowskiej: "Pogranicza 

i konteksty literatury polskiego średniowiecza" (w druku) oraz 

"Literstura i kultura w Polsce późnego średniowiecza" (w przy

gotowaniu) •

Zagadnienia kultury literackiej rozwija w swych pracach

H. Oziechcińska, która przygotowuje aktualnie kslężkę pt. 

"Ozienniki podróży XVI-XVII w. Z dziejów staropolskiej kultury 

umysłowej" oraz antologię tekstów "Polska XVI-XVII w. w rela

cjach podróżników z Zachodu i Południa Europy". Pod kierunkiem

H. Dziechcińekiej powstaje praca doktorska Partyki "Rękopi

sy dworu szlacheckiego w dobie staropolskiej" - etudium o
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książce rękopiśmiennej i Jaj roli w życiu literackim doby ba

roku* Pracę nad zjawiskiem szlacheckiego folkloru literackiego 

podjęł M. Kazańczuk, przygotowujący pracę habilitacyjny z tego 

właśnie zakresu. Praca doktorska tegoż autora:"Rycerski świat 

idealny w staropolskich legendach herbowych", napisana pod 

kierunkiem T. Michałowskiej, została przekazana recenzentom. 

Problematyka kultury literackiej pojawia się w organizowanych 

przez prof. H. Oziechclńskę konferencjach naukowych; w bieżę- 

cym roku odbędzie się ogólnopolska sesja pt. "Staropolska kul

tura rękopisu". Przewiduje się opublikowanie tomu materiałów 

konferencji pod redakcję H. Dziechcińskiej.

Badania nad historię łacińskiej literatury okresu staro

polskiego podjęła, niedawno zatrudniona w Pracowni, dr E.D. 

Głębicka (filolog klasyczny). Przygotowuje ona wydanie obszer

nej antologii poezji łacińskiej epoki baroku fznajduję się w 

niej m.in. teksty dotychczas zupełnie nieznane), a jednocześ

nie pracuje nad edycję dzieł poetyckich Szymona Szymonowlca i 

nad monografię twórczości tego poety.

Pracownia uczestniczy w realizowaniu planu współpracy 

naukowej z Włochami (na mocy umowy zawartej pomiędzy PAN a 

CNR), m.in. poprzez udział w konferencjach naukowych organizo 

wanych przez stronę włoskę. Obecnie dwie odoby (prof. prof.

H. Oziechcińska i T. Michałowska) przygotowuję referaty na ma- 

Jęcę się odbyć w Urbino w r. 1989 konferencję nt. średniowie

cznych tradycji baroku.

1 Obrona odbyła elę 4 maja 1988 r. Cred.).

Teresa Michałowska

styczeń 1988
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PROGRAM NAUKOWO-BADAWCZY

PRACOWNI LITERATURY RENESANSU I BAROKU

W LATACH 1988-1993

1. Skład pracownii prof. dr Barbara Otwinowska (kierow

n i k d o c .  dr hab. Mirosław Ko rolko, dr dr Barbara Falęcka, 

Adam Karpiński, Krzysztof Mrowcewlcz, mgr Dorota Gostyńska.

2. Ogólny profil naukowy pracowni: zgodnie z formułę ty- 

tułowę zespół Pracowni zajmuje się problemami naukowymi z epo

ki renesansu i baroku, wybranymi wg zainteresowań badawczych 

poszczególnych praoowników. Ideę nadrzędnę publikowanych i 

przygotowywanych etudiów Jest szeroko rozumiany hlstoryzm, po- 

legajęcy na możliwie ócisłym zespoleniu z historycznę teorię 

literatury i zjawiskami kultury duchowej epoki. Założenie to 

wyraża się głównie w studiach nad retorykę czasów renesansu i 

baroku i zespołowych pracach edytorskich, więżęcych zaintere

sowania członków Pracowni z fllologiczno-tekstowym gruntem 

historycznym.

3. Studia nad retorykę. Zagadnieniami retoryki teoretycz

nej i praktycznej epoki renesansu 1 baroku zajmuję się od 

przeszło ćwierć wieku B. Otwinowska i M. Korolko, co potwier- 

dzaję ogłaezane przez nich w latach 1964-1987 różnorodne stu

dia ogólne i szczegółowe. Wydany w 1984 r. zbiorowy tom stu

diów pod red. B. 0twinow8klej "Retoryka i literatura", w któ

rym znajduję się prace czterech członków zespołu, jest pod

sumowaniem dłuższego etapu badań Pracowni. Aktualnie B. Otwi

nowska uczestniczy w pracach Zespołu Dokumentacyjnego IBL 

przygotowujęcego bibliografię staropolskich retoryk i poetyk; 

M. Korolko przygotował popularnonaukowę publikację pt. "Sztuka 

retoryki. Przewodnik encyklopedyczny" 'druk 1988 r.). Pracow
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nia organizuje w 1988 r. sesję naukowę« poświęconę retorykom 

szkolnym w epoce renesansu i baroku« w której będę uczestniczyć 

czynnie członkowie zespołu,

4« Zespołowe prace edytorskie. Cały zespół bierze udział 

w przygotowaniu edycji dzieł wszystkich Stanisława Herakliusza 

Lubomirskiego (planowane ukończenie 1991 r.)• Edycja ma ukazać 

się w "Bibliotece Poezji i Prozy" (PIW). Poszczególne utwory 

poetyckie i prozaiczne Lubomirskiego opracowuję indywidualnie 

członkowie Pracowni, a wszystkie kwestie edytorskie omawiane 

sę szczegółowo podczas wspólnych zebrań. Opiekunem tomu poe

tyckiego jest A. Karpiński« zaś tomu prozatorskiego - B. Otwi

nowska. Obok dzieł zebranych Lubomirskiego członkowie Pracowni 

kontynuuję prace edytorskie nad tekstami Jana Kochanowskiego 

(B. Otwinowska jako sekretarz zespołu wydania "Ozieł wszyst

kich" Gana z Czarnolasu; B. Falęcka jako współpracowniczka ze

społu przygotowujęcego "Bibliografię" Jana Kochanowskiego). W 

1988 r. Pracownia rozpoczyna przygotowanie programu kilkutomo 

wego opracowania ( wespół z Zakładem Literatury Staropolskiej UW) 

"Obrazu Literatury Staropolskiej".

5. Sesje naukowa. Oprócz wspomnianej wyżej sesji poświę

conej retorykom szkolnym. Pracownia przygotowuje na 1989 r. 

interdyscyplinarnę sesję naukowę "Po Potopie"« dotyczęcę moż

liwie szerokiego wyjaśnienia kultury literackiej w Polsce dru

giej połowy XVII w. Projektuje się uczestnictwo przedstawicie

li różnych dyscyplin historycznych.

6. Prace indywidualne. Niezależnie od udziału członków 

Pracowni w Inicjatywach wspólnych« poszczególne osoby realizu

ję również własne zainteresowania badawcze. Więżę się one 

głównie z indywidualnymi potrzebami zawodowymi podnoszenia kwa

lifikacji naukowych. A. Karpiński przygotowuje pracę habilita
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cyjną pt. “O poezji S.H. Lubomirskiego" (planowane ukończenie 

1990 r.); K. Mrowcewicz po wydaniu drukiem pracy doktorskiej 

"Czemu wolność mamy. Antynomie wolności w poezji Dana Koc anow- 

skiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego" (Wrocław 1987), pri joto- 

wuje rozprawę habilitacyjną "Polska poezja metafizyczna epoki 

Baroku" oraz antologię tekstów tejże literatury; B. Falęcka 

przygotowuje pracę habilitacyjną na temat "Wątków egzystencjal

nych polskiej poezji barokowej"; O. Gostyńska, autorka kilku 

przekładów teoretycznoliterackich z języka angielskiego ogła

szanych ostatnio na łamach "Pamiętnika Literackiego", pracuje 

nad rozprawą doktorską pt. "Poezja baroku - paralele polskie i 

obce".

7. Udział w organizacjach naukowych i pracach dydaktycz

nych. Wszyscy zatrudnieni w Pracowni są czynnymi członkami Ko

misji Badań nad Renesansem i Reformacją, której patronuje In

stytut Filozofii i Socjologii PAN. B. Otwinowska brała udział 

w sesjach naukowych poświęconych retoryce średniowiecznej, or

ganizowanych w Instytucie Historii Nauki i Techniki PAN.

M. Korolko uczestniczył w obradach naukowych Zakładu Kultury 

Staropolskiej Instytutu Historii PAN (na temat kancelarii 

królewskiej Zygmunta Augusta). B. Otwinowska uczestniczyła ja

ko referentka w  sesji naukowej we Włoszech poświęconej dawnej 

historiografii (1986 r.). Zajęcia dydaktyczne z zakresu litera

tury staropolskiej prowadził w latach 1984-1987 w Wyższej Szko

lą Pedagogicznej w Siedlcach K. Mrowcewicz. M. Korolko prowadzi 

od 1986 r. w Uniwersytecie Warszawskim wykłady i ćwiczenia z 

zakresu retoryki. A. Karpiński i K. Mrowcewicz od 1987 r. orga

nizują dla uczniów klas maturalnych wykłady dotycząca literatu

ry Renesansu i Baroku.

Mirosław Korolko
styczeń 1988
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PRACOWNIA HISTORII LITERATURY OŚWIECENIA IBL W WARSZAWIE

Pracownia liczy ośmiu pracowników: prof. dr Teresa Kost- 

kiewiczowa kierownik, prof. dr Zofia Sinko, doc. dr hab. doc. 

dr hab. Krzysztof Dmitruk, Zbigniew Goliński, dr Jerzy Snopek, 

mgr mgr Marek Bieńczyk, Tomasz Chachulski, Ewa Ouzoń.

Wszyscy pracownicy prowadzę badania w zakresie historii 

literatury drugiej połowy XVIII w. i pierwszego dwudziestolecia 

wieku XIX i wyspecjalizowani sę w różnych zagadnieniach szcze

gółowych dotyczęcych tej epoki. W tej sytuacji Pracownia podej

muje inicjatywy badawcze o charakterze historycznoliterackim, w 

których uczestniczę wszyscy jej członkowie, a także realizuje 

badania o węższym zakresie problemowym, które prowadzone sę 

przez mniejsze zespoły lub poszczególne osoby.

I. Prace mie8zczęce się w pierwszej sferze działań obejmu

ję przede wszystkim przygotowanie dwu publikacji zbiorowych o 

charakterze syntetycznym:

1. "Pisarze polskiego Oświecenia 1740-1820", t. I-III. Publika

cja pod red. Z. Golińskiego i T. Kostkiewiczowej w charakterze, 

adresie czytelniczym i celach zbliżona do "Obrazu literatury 

polskiej XIX i XX w." zawierać będzie około 150 sylwetek ludzi 

pióra, wraz z bibliografię i antologię tekstów. W pracach 

uczestniczę wszyscy członkowie Pracowni oraz badacze Oświecenia 

ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich w kraju.

2. Druga edycja "Słownika literatury polskiego Oświecenia"pod 

redakcję T. Kostkiewiczowej, opublikowanego w 1977 r., przy 

współpracy badaczy ze wszystkich ośrodków polonistycznych. 

Słownik ten zawiera 118 zwięzłych artykułów, dotyczęcych 

centralnych problemów i zjawisk kulturowo-literackich
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polskiego Oświecenia.

II. Prace indywidualne grupuję się wokół następujęcych 

problemów:

1. Świadomość literacka polskiego Oświecenia w kontekście 

europejskim: a) opracowane przez Z. Golińskiego i T. Kostkle- 

wiczowę dwa tomy antologii - "Europejskie źródła myśli lite

rackiej polskiego Oświecenia" f50 ark. wyd.); "Myśl literacka 

polskiego Oświecenia" (50 ark. wyd.) - ze wstępami i komenta

rzem. Oba tomy złożone do druku w PWN; b") "Krytyka literacka 

polskiego Oświecenia" - opracowanie syntetyczne autorstwa

T. Kostkiewiczowej dla "Vademecum polonisty", złożone do druku 

w Ossolineum;

2. Badania komparatystyczne i konfrontatywne dotyczęce zwięz- 

ków literatury polskiej z Oświeceniem europejskim oraz recep

cji piśmiennictwa obcego w Polsce. Z tego zakresu powstały w 

ostatnich latach następujęce kslężki Z. Sinko: "Powiastka w 

Oświeceniu stanisławowskim" (1982) oraz "Proza fabularna w 

czasopismach polskich 1801-1830" ^1988'» W przygotowaniu sę 

artykuły tejże autorki o poczętkach recepcji polskiej litera

tury amerykańskiej oraz rozprawa "Twórczość Johna Miltona w 

Oświeceniu polskim".

W tym kręgu badawczym T. Chachulski pracuje nad problema

tykę russoizmu w twórczości F. Karpińskiego, a E. Juzoń zbiera 

materiały do recepcji antyku w Oświeceniu polskim.

W tej sferze umieścić można również badania 0. Snopka nad 

wybranym nurtem ideowo-literackim polskiego Oświecenia z pers

pektywy europejskisj. Jego księżka "Objawienie i Oświecenie, Z 

dziejów libertynizmu w Polsce" (1986) - została wysoko ocenio

na przez krytykę naukowę.

3. Badania kultury literackiej i życia literackiego epoki.
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Zajmuje się nimi 0« Snopek, który przygotowuje rozprawę habi

litacyjną "Kultura literacka regionu krakowskiego w czasach 

Oświecenia", oraz K. Dmitruk, który opracowuje zagadnienia pu 

bliczności literackiej w tej epoce.

Pracownie planuje podjęcie badań żródłowo-archiwalnych, 

mających na celu zebranie materiałów do syntetycznego obrazu 

kultury literackiej epoki.

4. W ostatnim okresie Pracownia podjęła przygotowania do badań 

nad symbolikę literacką polskiego Oświecenia. Prace mieścić się 

będą w międzynarodowym programie interdyscyplinarnych badań nad 

symboliką epoki. W ramach tej problematyki mieścić się będzie 

praca habilitacyjna M. Bleńczyka.

5. Prace edytorskie: przygotowanie pełnej edycji krytycznej 

"Dzieł zebranych" I. Krasickiego. Pod kierunkiem Z. Golińskiego 

pracują nad edycją: 0. Snopek, E. Duzoń oraz badacze z innych 

ośrodków. Podjęcie prac edytorskich znajduje się również w pla

nach naukowych T. Chachulskiego.
/

6. Badania członków Pracowni dotyczą także zagadnień poetyki 1 

stylistyki spoki Oświecenia, szczególnie z punktu widzenia ge- 

nologii, teorii gatunków mowy i perswazji językowej. Do tego 

zakresu należą książki i rozprawy T f Kostkiewiczowej: "Horyzon

ty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia" (1984) oraz 

prace o metodach perswazji w prozie publicystycznej 1 o dzie

jach ody jako gatunku.

III. Pracownia etanowi istotny ośrodek badań nad Oświece

niem o charakterze ogólnopolekim, skupiając llteraturoznawców i 

i historyków zajmujących się tą epoką. Dwa razy w roku orga

nizowane są zebrania naukowe gromadzące badaczy z całej 

Polski. Są one okazją do prezentacji warsztatów badawczych, 

dyskusji i kontaktów dużego zespołu ludzi zainteresowanych epo
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kę. Pracownia organizuje również ogólnopolskie konferencje do- 

tyczęce wybranych problemów epoki (w r. 1984 tematem był antyk 

w polskim Oówieceniu; planuje się konferencję zwięzanę z rocz

nicę Sejmu Wielkiego).

Członkowie Pracowni uczestniczę również w pracach innych 

zespołów zajmujęcych się epokę Oświecenia, a także w międzyna

rodowym życiu naukowym. Przedstawiciele Pracowni współpracuję 

trwale z węgierskim ośrodkiem badań oświeceniowych, czego 

efektem jest publikacja "Lumières en Hongrie et en Pologne", 

Budapeszt 1988. Redaktorem tomu ze strony polskiej jest Z.Sin- 

ko.

Członkowie pracowni biorę też udział w Międzynarodowych 

Kongresach Oświecenia (Bruksela 1984, Budapeszt 1987), oraz - 

w miarę możliwości - w mniejszych spotkaniach i kolokwiach 

międzynarodowych,

Teresa Kostkiewiczowa

styczeń 1988

PRACOWNIA HISTORII LITERATURY I EDYTORSTWA WIEKU OŚWIECENIA WE WROCŁAWIU 

( Stan badań')

Prof. dr Elżbieta Aleksandrowska - artykuły przekazane do 

druku: 1) "Montesquieu i o' Ala robe rt w 2>Monitorzei • Z warsztatu 

bibliografa »Monitora«(7)M. "Pamiętnik Literacki".

W przygotowaniu: l") "Oózef Koblański. Kronika życia i 

twórczości" w serii "Pisarze polskiego Oświecenia" ; 2) Uzu

pełnienie "Wstępu" do tomu "Poezje Wojciecha Miera" (w opraco
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waniu Edmunda Rabowi cza) oraz obróbka redakcyjna powyższego 

tonu (liczne dopełnienia); 3) Edycja tomu publicystyki I. Kra

sickiego z "Monitora" 1 z "Co Tydzień" do “Dzieł" I. Krasickie

go; 4) Opracowanie dla tomu "Pisarze polskisgo Oświecenia" syl

wetek: a) Józefa Eplfaniego Minasowicza; b) Wawrzyńca Mitzlera 

de Kolof; c) Wojciecha Miera; d) Wincentego Ignacego Marewicza; 

e) Józefa Morelowskiego. Prace przewidziane do wykonania na 

najbliższe lata: l) Kontynuacja badań nad "Monitorem", m.in. 

przygotowanie do druku monografii bibliograficznej czaeopisma; 

2) Przygotowania do druku nowego wydania monografii bibliogra

ficznej "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", uzupełnionego i po

prawionego.

Prof. dr Roman Kaleta - prace w druku: 1) ">>Nie zginęła«. 

Recepcja »Mazurka Dąbrowskiego« od chwili powstania pieśni do 

drugiej wojny światowej włącznie", "Pamiętnik Literacki" 1988 

z. 1; 2) "Wiersze o Wiśle". Antologia, "Ze Skarbca Kultury"

1988 z. 46; 3) "Między rozpaczą a nadzieją. Nieznana listy Sta

nisława Konarskiego do Józefa Aleksandra Jabłonowskiego". Księ

ga pamiątkowa ku czci prof. Sante Graciottiego, Rzym; 4) "Żal 

po zapustkach w Poznaniu. Nieznana satyra z okresu Sejmu Czte

roletniego", "Pamiętnik Teatralny", numer poświęcony Jarosławo

wi Maciejewskiemu; 5)"Miasto ukochane. Nieznana aria o Lwowie z 

początku XIX w.", "Odra" 1988, lipiec. Przy okazji omówienie 

antologii piosenki lwowskiej ulicy - w opracowaniu J. Wasylkow

akiego; 6) Tadeusz Mikulski (dla tomu pt. "Wielcy polskiej hu

manistyki") ; 7) "Wiersze do wrocławskich księgarzy (Edwarda 

Piaseckiego i Tadeusza Presza)". Druk bibliofilski, nakład 

Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Książki.

Prace w przygotowaniu: 1 "Poezja polityczna Sejmu Cztero

letniego. Teksty". T. 1; 2 Tadeusz Rejtan. Do 3 t. serii "Ży-
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clorysy sławnych Polaków historyczne, literackie 1 legendarne" 

pod red. Z. Stefanowsklej i 3. Tazbira.

Mgr Danina Pawłowiczowa - prace w druku: i) "Teatr Fran

ciszka Zabłockiego", t. I-V; 2^ "Tragizm i trywialność w świet

le melodramy Gottera-Zabłockiego »Medea i Gazon«", "Wiek Oświe

cenia" pod red. Z. Libery; 3^ "Castigat ridendo mores", "Pa

miętnik Teatralny".

W przygotowaniu - l-1 Bibliografia i monografia "Journal

Littéraire de Varsovie"; 2' Wybór tekstów z "Journal Littérai

re de Varsovie" do edycji dwujęzycznej.

Dr Maria Rutkowska - prace w druku: 1; "Teatr i scena. 

Terminologia architektury teatralnej w polskim Oświeceniu". W 

księżce "Oświecenie 1 teatr" .

Prace w przygotowaniu: 1 "Terminologia dramatu i teatru 

w polskim Oświeceniu”; 2 Józef Kossakowski. Sylwetka pisarza 

dla serii "Pisarze polskiego Oświecenia"; 3' "Terminologia a 

frazeologia masońska i rewolucyjna w polskim Oświeceniu".

Dr Zofia Wołoszyńska - prace w przygotowaniu: l'' Wojciech 

Bogusławski: "Utwory dramatyczne", t. I-V; 2 N Adam Kazimierz 

Czartoryski dla serii "Pisarze polskiego Oświecenia") ;

3' Wojciech Bogusławski dla serii jw/ ; 4^ "Polsko-niemieckie 

związki w zakresie teatru i literatury Oświecenia".

Mgr Zdzisław Zachmacz - prace w przygotowaniu: l'' "Poezje 

Jakuba Jasińskiego”. Edycja tekstów, wstęp i przypisy; 2) "Me

cenat króla Stanisława Augusta nad rozwojem literatury".

Roman Kaleta

kwiecień 1988



PRACOWNIA LITERATURY ROMANTYZMU

I, Skład osobowy: prof. prof. Maria Janion, Alina Witkow

ska, Maria Żmigrodzka (kierownik); doc. dr hab. doc. dr heb. 

Alina Kowalczykowa, Ryszard Przybylski, Jacek Trznadel; dr dr 

Maria Piasecka, Marta Piwińeka, Marta Zielińska; mgr mgr El

żbieta Klślak, Oorota Siwicka,

II. Prace opublikowane lub przygotowane do publikacji

W ciągu dwóch ostatnich lat ukazały się naetępujące ksląż- 

ki, przygotowane przez autorów w poprzednim pięcioleciu :

- "Style zachowań romantycznych" ('referaty i dyskusje sym

pozjum, red. M, Janion, M. Zielińska), Warszawa 1986;

- A. Kowalczykowa: "Warszawa romantyczna". Warszawa 1987;

- A. Witkowska: "Literatura romantyzmu" (w serii "Dzieje 

literatury polskiej. Synteza uniwersytecka", red, 0. Ziomek),

Wa rszawa 1986;

- A. Witkowska: "Wielkie stulecie Polaków", Warszawa 1987;

Pozycje książkowe w druku lub złożone do publikacji:

- "Forma i śmierć" (praca zbiorowa pod red. M. Janion, 

przygotowana w ramach programu "Badania nad antropologią lite

racką. I, Wyobraźnia") ;

- M. Janion: "Pośmiertne życie Konrada Wallenroda";

- A. Kowalczykowa: "Czym był romantyzm";

- E. Kiślak: "Obraz Rosji w twórczości Juliusza Słowac

kiego" ;

- M. Piwińska: "Twórczość genezyjska Juliusza Słowackiego 

i problemy semantyki romantycznej";

- M. Piwińska: "O »Królu-Duchu^ Juliusza Słowackiego"; 

''obie te pozycje ukażą się prawdopodobnie pod wspólnym tytułem 

"Juliusz Słowacki od duchów" - Jako książka dwuczęściowa);
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