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■ OD REDAKCJI

Profil „Rocznika” X, który przekazujem y właśnie Czytelnikom, w yty
czyły trzy zasadnicze kręgi problem owe: zeszłoroczny Zjazd Delegatów 
w Słupsku, 50-Hecie śmierci dwóch wybitnych prozaików naszej litera
tury  — Żeromskiego i Reymonta oraz 9(Mecie działalności Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza, założonego we Lwowie w  1886 r.

Sprawę pierwszą akcentujem y bogato ilustrow anym  sprawozdaniem 
zjazdowym, referatem  M arii Janion pt. Dwie w izje ludowości roman
tycznej oraz zestawem dalszych pięciu referatów  (w wersji skróconej), 
dotyczących kultury  regionalnej ziemi koszalińskiej i słupskiej oraz fol
kloru w  twórczości Kazimierza Brodzińskiego i Adolfa Dygasińskiego.

Problem atykę jubileuszową lite ra tu ry  polskiej przypom inają dwie 
pozycje: a rtyku ł Barbary Kocówny — „M arzyciel” Reym onta  oraz im pre
sje z wycieczlki ,,mazowieckim szlakiem Żeromskiego’ i Krasińskiego” 
w opracowaniu Stanisława Makowskiego.

Trzeci krąg tem atyczny to 90-lecie działalności Towarzystwa Literac
kiego. Nie upam iętniam y go nowym szkicem historycznym, gdyż kilka 
takich szkiców drukowaliśm y już w  „Rocznikach” poprzednich, natom iast 
apelujem y do wszystkich Kolegów o gromadzenie m ateriałów  tekstowych 
i ilustracyjnych oraz archiwaliów do przyszłej monografii o Towarzy
stwie, k tóra — zdaniem Redakcji — powinna być przygotowana na stu
lecie istnienia naszej Organizacji. Tymczasem siprawę tę przypominamy 
bogatszym zestawem mickiewicziainów, k tóre były ongiś jednym  z głów
nych powodów założenia Towarzystwa, oraz dwoma artykułam i o nie
dawno zmarłych wybitnych członkach Towarzystwa — Stanisławie 
Pigoniu i Franciszku Bielaku.

Ostatni rok działalności Towarzystwa przebiegał pod znakiem wzmo
żonych 'przygotowań do ogólnopolskiego sejm iku polonistycznego w  spra
wie nauczania języka polskiego i litera tu ry  w nowej strukturze szkoły 
średniej. Ponieważ wspomniany sejm ik odbył się w Piotrkowie Try
bunalskim  dopiero w lutym  1976 r., mogliśmy podać o nim w bieżącym 
„Roczniku” jedynie zwięzłą informację wraz z kopią listu M inistra Oświaty



i W ychowania Ob. Jerzego Kuberskiego do Zarządu Głównego Towarzy
stwa.

Na zakończenie apelujem y tradycyjnie do Kolegów o propagowanie 
naszego czasopisma wśród polonistów, a jednocześnie inform ujem y, iż 
„Rocznik” XI w części rozprawowej będzie poświęcony twórczości Ale
ksandra Fredry.

Zarząd Główny Towarzystwa i Redakcja ,„Rocznika”
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W dniu 19 m aja 1976 r. zmarł Julian  Krzyżanowski, profesor 
zwyczajny U niw ersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Pol
skiej Akademii Nauk, niestrudzony wieloletni prezes Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza i jego członek honorowy.

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego 
im. Adama Mickiewicza


