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1961

Г 73 о) seminarium doo. Bronisława Kocowskiego
Krystyna Bielska: Drukarstwo kaliskie. Jego dzieje i’ dorobek
do upadku Rzeczypospolitej
Zofia Sokół: Dzieje drukarstwa na Pomorzu Zachodnim
Maria Stec: Drukarstwo lubelskie do końoa Rzeczypospolitej.
PRACE NAUKOWE Z ZAKRESU HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
PRACOWNIKÓW WYDAWNICTWA ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH
Jan

K u ź n i a r

Prace opublikowane;
Wszystkie opublikowane i znajdująoe się w druku praoe mają cha
rakter filologicznych opracowań różnyoh utworów J. Słowaokiego,
przeznaozonyoh do naukowej edyoji "Dzieł wszystkich” tego poety,
wydawanej przez Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Samodzielne opraoowania: ”Krak”. Poozątek dramatu (Dzieła
wszystkie, t. IX), "Makbet”. Fragment przekładu. (Dzieła
t. IX).
Udział w opracowaniu (wstępy filologiczne, udział w ustaleniu
tekstów, opracowanie odmian tekstu) "Beatryks Cenoi” (Dzieła...,
t. IX), "Beniowski". Dramat nie ukończony. (Dzieła..., t. X),
"Pan Alfons" (Dzieła..., t. X), "Krytyka krytyki i literatury"
(Dzieła ..., t. X), "Fantazy" (Dzieła..., t. X), "Wallenrod".
Dramat (Dzieła..., t. X), "Jan Kazimierz" (Dzieła..., t. X),
"Złota ozaszka" (Dzieła..., t. X), Utwory młodzieńoze z lat
1825-1829 (Dzieła;.., t. VIII), Wiersze drobne z 1. 1832-1842
(Dzieła..., t. VIII), ’’Beniowski" (poema). Dalsze pieáni (Dzie
ła ..., t. XI), Wiersze drobne z 1. 1043-1849 (Dzieła..., tom
XII, cz. I).
Własne praoe:
-1. O prawidłowy układ "Waltera Stadiona" J. Słowaokiego, "Pamię
tnik Literaoki" 1958, zesz. 2
2. Jak drukować tekst utnoru "Dó pastereozki..." J. Słowaokiego.
W księdze: Juliusz Słowaoki w 150-leoie urodzin. Materiały
i szkioê, Warszawa 1959.
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W druku:
1. "Walter Stadion"« Wstęp filologiczny, tekst i odmiany tekstu
opraoował.•♦.• (Ukaże się drukiem w bież. roku w t.XII oz. 2
"Dzieł wszystkioh")
2. "Agezylausz". Opracowali J. Kleiner i J. Kuźniar. (Ukaże się
drukiem w bież. roku w t. XXI, cz. 2 "Dzieł wszystkioh).
W przygotowaniu:
1. Liryka Juliusza Słowackiego. Zagadnienia ohronologii i układu
tekstów. Praoa przygotowywana dla Instytutu Badań Literackich
2. "Samuel Zborowski". Opracowali J* Kleiner i J. Kuźniar. (Wej
dzie do t. XIII "Dzieł wszystkich)'.
Tadeusz

N u o k o w s k i

Prace opublikowane:
1. Listy A# Dygasińskiego w przyszłej edycji ossolińskiej.
"Ze Skarbca Kultury" 1953, z. 1
2. A. Dygasiński na .Dolnym'Śląsku. "Kwartalnik Opolski" 1956,
nr 2
Ponadto artykuły i recenzje w pismach tygodniowych. Interesuje
się głównie dramatem wielkanoonyra w dawnej Polsce i w ozasach
nowszych. Ma ukończoną pracę o kolędach ks. K. Antoniewicza.
Dla "Rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu" przy
gotował artykuł "Z prymioji literaokioh A. Dygasińskiego".
Przygotowuje (wspólnie z A. Górskim i J. Z. Jakubowskim, pod
red. J. Z. Jakubowskiego) edycję Listów A. Dygasińskiego, t.1-3.
Kazimierz

P e o o 1 d

Wspólnie z M. Kaozmarkiem opublikował artykuł pt. Nieznane
fragmenty "Pamiętników" Kajetana Koźmiana ("Pamiętnik Literao
ki" 1960, z. l). Uczestniczył w opraoowaniu filologicznym "Kró
la Ducha" i "Listu do L. Norwida" J. Słowackiego ("Dzieła
wszystkie, t. X).
W druku:
1. Juliusz Słowacki, Fragmenty przekładu "Iliady" (wstęp filo
logiczny, opracowanie i odmiany tekstu). Wejdzie do t. XIII
"Dzieł wszystkioh" J. Słowackiego pod red. J. Kleinera i'
Wł. F I oryan a

Г 75 2.

Wspólnie z В. Zakrzewskim (i przy współudziale A. Ciemnoozołowskiego)zebranie i opraoowanie tomu materiałów pt* "Sądy
współczesnyoh o twórozoáoi Słowaokiego (1826-1863)”. (Ukaże
się w Wydawnictwie Ossolineum)
3. Wspólnie z M. Kaczmarkiem artykuł pt* ”Nie drukowany paszk
wil K. Koźmiana (Partyzant. Ballada)”, wstęp, tekst paszk
wilu i komentarze (dla ”Ze Skarboa Kultury”), oraz ustalenie
tekstu w oparoiu o autografy i opracowanie przypisów filolologioznyoh w ”Pamiętnikaoh” K. Koźmiana, pod redakcją E. Kipy,
2 tomy (dla Wydawnictwa Ossolineum).
W prz.ygotowanlu:
1.

Wspólnie z M. Kaozmarkiem artykuł pt* ”Z zagadnień edytor
skich pełnego i poprawnego tekstu "Ziemiaństwa” K. KoźmiaQa oraz wydanie tekstu łlZiemiaństwa”
2* Wspólnie z M. Kaozmarkiem opraoowanie problemu Koźmianowskie j
poezji politycznej
Praoa doktorska pt. ”Twórozoáó literaoka Aleksandra (Leszka)
Dunina Borkowskiego”, pod kierunkiem prof. В. Zakrzewskie
go
Andrzej

Z i e l i ń s k i

Praoe opublikowane:
1. Wrooław i Opole w prasie powstania listopadowego, ”Kwartalnik Opolski” 1959, z. 4
2. Jan Ludwik Żukowski - zapomniany krytyk i publioysta. ”Prace Polonistyczne”, S. XVI (i960).
Praoe przyjęte:
. Publicystyka prasowa powstania listopadowego - poglądy
i dążenia. ”Praoe Polonistyozne”. S. XVII (1961)
2. Z dziejów publioystyki powstania listopadowego. Broszury
i pisma ulotne. Studia o powstaniu listopadowym (tytuł nie
dokładny). PY/N
3. Niemoy i zabór pruski w publioystyoe powstania listopadowe
go. ”Przegląd Zachodni” 1960.
1

- 76 Praoe gotowe:
1. Wrooławski emigrant - Winoenty Kraiński (Lektor lit. poi.
na Uniw. Wrocł. i wierszopis).
W przygotowaniu:
1. Sylwetki kilku publicystów doby powstania listopadowego
2. Działalność literacka i naukowa Dominika Szulca
3. Wśród spuścizny literackiej Stanisława Starzyńskiego.
Danuta

P i s k o r z

Opublikowała:
"Adam Władysławiusz" (praca monograficzna), "Zeszyty Nauko
we Uniwersytetu Wrocławskiego". Seria A, nr Z 9 Wrooław 1956.
Marian

Kao
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1. Wspólnie z K. Peooldem opublikował artykuł pt. "Nieznane
fragmenty Pamiętników K. Koźmiana", "Pamiętnik Literacki"
1960, z. 1
W druku:
1. Wspólnie z K. Pecoldem artykuł pt. "Nie drukowany paszkwil
K. Koźmiana' (Partyzant. Ballada)", wstęp, tekst paszkwilu
i komentarze (dla "Ze Skarbca Kultury") oraz ustalenie tek
stu w oparciu o autografy i opraoowanie przypisów filologio z
nyoh w "Pamiętnikach" K. Koźmiana, pod red. E. Kipy, 2 tomy
(dla Wydawniotwa Ossolineum)
2. Artykuł pt. "Szkice z typologii pamiętnikarstwa staropolskie
go XVI w." (Ukaże się w "Pracach Polonistycznych", S. XVII).
W przygotowaniu:
1. Wspólnie z K. Peooldem artykuł pt. "Z zagadnień edytorskioh
pełnego i poprawnego tekstu "Ziemiaństwa" K. Koźmiana oraz
wydanie tekstu "Ziemiaństwa"
2. Wspólnie z K. Peooldem opraoowanie problemu Koźmianowskiej
poezji polityoznej
3. Opraoowanie kilku zagadnień z teorii pamiętnika
4. Antologia pamiętników staropolskich XVI w., pod redakcją
R. Pollaka

Praca doktorska pt. "Pamiętnikarstwo staropolskie”, pod kie
runkiem prof. R. Pollaka.
Janina

M a j e r o w a

W druku:
1. Komentarz do t. III i IV ’’Dramatów staropolskich” wydawanych
przez J# Lewańskiego. (Ukaże się nakładem PIW w 1961 r.)
W przygotowaniu:
1. Waoław Rzewuski: Dramaty# W serii Teatr Polskiego Oświeoenla, pod red. J. Kotta (opraoowanie, wstęp i komentarz)
Z . "Twórczość dramatyczna Wacława Rzewuskiego” - praca monogra
ficzna.
Elżbieta

W i e c z e r s k a

Opracowała dla "Naszej Biblioteki” Ossolineum: ”V/esele” St.Wys
piańskiego oraz ”Starą baśń” J. I. Kraszewskiego.
Dla Wydawnictwa Ossolineum opracowała: ’’Dzieje krytyki literao
kiej w Pplsce” P. Chmielowskiego - aparat krytyczny
Ponadto opublikowała szereg recenzji w pismaoh tygodniowyoh.
W druku:
Rozprawa ”0 rymotwórstwie i rymotwórcaoh” Ignacego Krasickiego,
’’Pamiętnik Literaoki” 1961.
PRACE Z POGRANICZA LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA
(uzupełnienie, por. Biuletyn Polonistyozny, zesz. 8 . s*57-62)
Nawiązująo do apelu redakoji BP w sprawie nadsyłania ew. uzu
pełnień do opublikowanego obrazu stanu obecnego prac z pogranioza historii literatury i językoznawstwa, publikujemy pierwsze
dotąd uzupełnienie:
”Język listów Opalińskiego” - L. Kaczmarek, UMCS, opr.
Redakoja BP prosi o nadsyłanie dalszych uzupełnień.

