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Idea odrębnej instytucji naukowej, która zajmowałaby się
kompleksowo prowadzonymi badaniami nad literaturą, narodziła
się w środowisku postępowych literaturoznawców jeszcze przed
wojną1. Za początek prac nad stworzeniem Instytutu Badań Li
terackich uznać trzeba jednak dopiero spotkania i dyskusje,
jakie odbywały się od połowy roku 194-7. Wśród uczestników o
wych spotkań byli przyszli organizatorzy i pracownicy Insty
tutu: Jan Baculewskl, Kazimierz Budzyk, Ewa Korzeniewska ,
Maria Benata Mayenowa, Tadeusz Mikulski,Kazimierz Wyka, Ste
fan Żółkiewski. Władze Polski Ludowej poparły przedstawiony
im przez grono naukowców projekt
utworzenia samodzielnej
placówki dla prowadzenia specjalistycznych badań zjawisk li
terackich w zakresie teorii literaturyЛ historii literatury
polskiej: w dniu 24 lipca 1948 r. Bada Ministrów wydela roz2
porządzenie o utworzeniu Instytutu Badań Literackich . Oso•3
bowość prawną oraz statut otrzymał Instytut 18 lipca 1951r.
Instytut Badań Literackich był początkowo placówką re
sortową Ministerstwa Oówlaty, następnie - Ministerstwa Szkol
nictwa Wyższego. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952
r. został włączony do nowo powstałej Polskiej Akademii Nauki
W latach 1948-1953 dyrektorem Instytutu był Stefan Żół
kiewski. W tym okresie funkcje dyrektora pełnił przez krótki
czas zastępczo Jan Baculewskl. Od r. 1953 do 1970 stanowisko
to sprawował Kazimierz Wyka. W r. 1970 p.o. dyrektora był
Stanisław Urbańczyk, w latach 1970-1972 kierował Instytutem
- również jako p.o. dyrektora - Zbigniew Goliński. Od 1 mar
ca 1973 r. dyrektorem Instytutu Badań Literackich jest Tere
sa Skubalanka.
Liczba pracowników Instytutu w 1949 r. nie była wielka wynosiła zaledwie 54 osoby, w tym 26 pracowników naukowych.
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W r. 1952 liczba zatrudnionych wynosiła 119 osób, «. tym 21
samodzielnych pracowników nauki, pomocniczych - 8 5 , pracow
ników bibliotecznych - 13* W 1963 r. pracowały w Instytacie
174 osoby: 13 samodzielnych pracowników naukowych, 69 pomoc
niczych, 68 dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej
oraz 24 bibliotekarzy i pracowników naukowo-technicznych. V
r. 1969 liczba osób zatrudnionych .w IBL wzrosła do
269
stało się tak w wyniku włąozenla do Instytutu - Pracowni Hi
storii Czasopiśmiennictwa Polskiego III 1 XX wieku
(od 1
kwietnia 1969 r.) oraz Zakładu Językoznawstwa PAS w Warsza
wie, Zakładu Językoznawstwa PAS w Krakowie i Pracowni Słow
nika Łaciny Średniowiecznej PAS w Krakowie (od 1 llpca 1969
r.). Obecnie, po odłączeniu się pionu badań
językowych
w
związku z powołaniem do ż y d a Instytutu Języka Polskiego (od
1 października 1973 r.) oraz z przejściem Pracowni Słownika
Łaciny Średniowiecznej do IPiS PAS,'w Instytucie Badań Lite
rackich pracuje 206 osób, w tym 38 samodzielnych pracowników
naukowych, 56 pracowników pomocniczych, 2 pracowników redak
cyjnych, 57 pracowników dokumentacji naukowej, 27 pracowni
ków bibliotecznych i 28 pracowników naukowo-technicznych.
Według stanu z końca 1974 r. Instytut Badań Literackich
dziali się organlzaoyjnie na następujące zakłady:
1) Historii Literatury Staropolskiej i Oświecenia (Pra
cownie: Historii Piśmiennictwa Średniowiecznego,Historii Li
teratury Staropolskiej XYI-XYII w., Historii Literatury Oś
wiecenia, Dokumentacji i Bibliografii Staropolskiej, Słowni
ka Polszczyzny XVI w.)
.
2) Historii Literatury XIX w. (Pracownie: Historii Lite.
ratury Romantyzmu, Dokumentacji i Edytorstwa XIX w., "Obrazu
literatury polskiej XIX 1 XX wieku" oraz Redakcja "Słownika
języka Adama Mickiewicza")
3) Literatury XX w. (Pracownie: Historii Literatury 0kresu Młodej Polski, Badań Literatury M??dzywojenneji Współ
czesnej, Zespół Syntezy Historii Literatury Polskiej XX w.,
Badań Kultury Literackiej, Dokumentacji Literatury Współ
czesnej^ Polskiej Bibliografii Bieżącej)
4) Systematyki Porm Literackich (Pracownie: Poetyki Teo
retycznej i Języka Literackiego, Poetyki Historycznej) oraz samodzielne pracownie i komórki organizacyjne:
5) Pracownia Badań Literatury Ludowej
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6 ) Pracownia "nowego Korbuta"
7) Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i
XX w.
8 ) Pracownia Informacji Naukowej (połączona z redakcją
czasopisma "Biuletyn Polonistyczny11)
9) Biblioteka.
V skład Instytutu Badań Literackich wchodzą ponadto re
dakcje czasopism: "Biuletyn Polonistyczny", "Pamiętnik Lite
racki" , "Teksty" oraz "Bocznik Historii Czasopiśmiennictwa
Polskiego XIX i XX w . " 5
Historia działalności naukowej prowadzonej przez Insty
tut Badań Literackich w ciągu 26 lat jego istnienia jest tak
bogata, że z konieczności trzeba się tu ograniczyć do przy
pomnienia tylko najważniejszych osiągnięć i najpłodniejszych
inicjatyw badawczych.
Jeszcze przed powołaniem do życia Instytutu rozpoczęła
się w humanistyce polskiej - na łamach ozasoplsm społecznokulturalnych, m.ln. "Kuźnicy" - dyskusja nad sposobami za
stosowania marksistowskiej metodologii badań literackich 1
marksistowskiej teorii interpretacji zjawisk kultury w pra
cach historycznoliterackich. Problematyce tej poświęcone by.
ły referaty wygłoszone na dwóch pierwszych imprezach nauko
wych organizowanych przez IBLt Zjeździe Instytutu Badań Li
terackich (Warszawa, 10-11 V 1949) i Ogólnokrajowym Zjaździe
Polonistów (Warszawa, 8-12 V 1950), który miał przełomowe
znaczenie dla wprowadzenia marksizmu do wyposażenia metodo
logicznego badań nad literaturą polską.
Zadanie nie było
łatwe: naukowcy skupieni w Instytucie musieli równolegle do
swych różnokierunkowych badań historycznoliterackich wypra
cowywać wspólnie podstary nowej metodologii,przełamywać daw
ne schematy i nawyki teoretyczne. Rezultatem tych poszukiwań
była m.ln. książka S.Żółkiewskiego "Stare m nowe literatu
roznawstwo. 3zkice krytyczno-naukowe" (1950).
Okresem dziejów polskiej literatury, któremu w latach
1949.1951 poświęcono najwięcej uwagi, była epoka pozytywiaau
i tzw. realizmu krytycznego. Dorobkiem pierwszych lat ist
nienia Instytutu stały się w tym zakresie dwa tomy zbioro
wej pracy "Pozytywizm", rozprawy i książki dotyczące twór
czości Prusa, Sygietyńskiego i Żeromskiego. Autorowi "Przed
wiośnia" poświęcono osobną sesję (Warszawa, grudzień 1950),
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a wygłoszone na niej referaty wydano w zbiorowym tomie
("Stefan Żeromski", Warezawa 1951)*
Drugą epoką literatury polskiej, która w latach 1950-1953
cieszyła się szczególnym zainteresowaniem badaczy» była dra
ga połowa wieku XVIII - Oświecenie. Instytut Badań Literac
kich wspólnie s Polskim Towarzystwem Historycznym zorganizo
wał "Sesję Baukową Polskiego Oświecenia" (Warszawa, 3-5 III
1951)* Ukazały się liczne opracowania dotyczące
pisarzy 1
działaozy politycznych reprezentujących postępowy nurtw pol
skiej literaturze oświeceniowej. Zamknięciem pewnego etapu w
historii badań nad Oświeceniem była "Sesja Oświeceniową ",
która odbyła się we Yrocławiu 28 Z 1955 r.
Lata 1953-1954 przynoszą szereg interesujących pozycji
omawiających zagadnienia literatury staropolskie j. Prace nad
tym okresem polskiego piśmiennictwa trwały nieprzerwanie od
momentu powstania Instytutu,w tym zaś okreale nabrały szcze
gólnej Intensywności. V październiku 1953 x. odbyła się w
Yarszawie interdyscyplinarna sesja "Odrodzenie w Polsce",
zorganizowana przez Polską Akademię lauk.
Przedstawiciele
IBL wygłosili na niej wiele rozpraw, które następnie opubli
kowane zostały w III i IY tomie materiałów z tej sesji ("Hi
storia języka”, Yarssawa 1960-1962? "Historia literatury",
Yarszawa 1956). Y tym samym roku zapoczątkowano dwie serie
wydawnicze IBL poświęcone literaturze staropolskiej: Biblio
tekę Pisarzów Polskich - w której jako pierwsza pozyeja uka
zała się "Krótka rozprawa ..." Mikołaja Reja, oraz
Studia
Staropolskie - otwarte książką Kazimierza Budzyka "Z dzie
jów Renesansu w Polsce". Obie serie kontynuowane są do chwi
li obecnej. V Bibliotece Pisarzów Polskich (podzielonej na
dwie podserie: A i B) ukazały eię dotychczas 24 tomy, m.in.:
"Bogurodzica” (1962), "Rozmyślania
dominikańskie" (1965),
Grzegorza Pawła z Brzezin "0 rojnicach teraźniejszych ..."
(1954) i ”0 prawdziwej śmierci ..." (1954), M.K.Sarbiewskiego "0 poezji doskonałej ..." (1954), tegoż "Wykłady poetyki"
(1958) i "Dii gentium. Bogowie pogan" (1972), S.f.Klonowica
"Worek Judaszów" (1960), M.Reja "Postylla" (1965),tegoż "Wizerunk 'własny żywota człowieka poczciwego" (1971), K.Janic
kiego "Oarmina. Dzieła wszystkie” (1966),
Sz. Szymonowlca
"Castus Joseph” w przekładzie Stanisława Oosławskiego (1973).
W serii Studia Staropolekie opublikowano tomy zbiorowe: "Po
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chodzenie polskiego języka literackiego* (red. nauk«. K.Budzyk» 1956), "Ze studiów nad literaturą staropolską* (red.
nauk. K.Budzyk, 1957)» "Wrocławskie spotkania ~ teatralne”
(pod red. W.Roszkowskiej» 1967)» "Wiek XVII - Kontrreforma
cja - Barok. Prace z historii kultury" (pod red. J.Pelca,
1970)» "Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci" (pod red.T.
Bieńkowskiego, J.Pelca i K.Plsarkowej, 1971)» "0 dawnym dra
macie i teatrze. Stadia do syntezy" (pod red. W. Roszkow
skiej» 1971)» "Opera w dawnej Polsce na dworze Władysława IV
i królów saskich" (pod red. J.Łewańskiego, 1973) oraz liczne
monografie, dotyczące twórczości K.Opalińskiego, W.Potockie
go, J.Ch.Paska, Z.Morsztyna, M.K.Sarbiewskiego, M.Reja, zaj
mujące się poszczególnymi problemami historycznoliterackimi
okresu i Inne.
Szereg Interesujących prac, wygłoszonych następniew for
mie referatów na Interdyscyplinarnej konferencji
naukowej
poświęconej Andrzejowi Pryczowi Modrzewskiemu (5-6 X 1972,
wspólnie z IP1S PAN i ZHN1T PAN) i wydanych w tomie "Andrzej
Pryoz Modrzewski 1 kultura polskiego Odrodzenia"
(1974)»
przyniosły badania prowadzone przez pracowników IBL nad twór
czością Prycza. W latach 1972 i 1973 ukazały się dwie serie
"Problemów literatury staropolskiej" (pod red. J.Pelca). U
kończone zostały prace redakcyjne nad "Słownikiem literatury
staropolskiej".
■
Z zagadnieniami literatury staropolskiej wiąte się ścile zawartość pozycji ukazujących się w istniejącej od 1948
i. serii Książka w Dawnej Kulturze Polskiej. Wydawane w jej
ramach prace bibliograficzne i monograficzne (dotyczące hi
storii drukarstwa, księgarstwa» bibliotekarstwa i in.) sta
nowią pomoc dla historyków literatury staropolskiej.
W latach 1953-1954» gdy badania nad literaturą staropol
ską wkraczały na drogę» która miała w przyszłości zostać po
szerzona - przede wszystkim o problematykę polskiego baroku,
w Instytucie Badań Literackich przybierała na sile dyskusja
nad romantyzmem. Ta "epoka geniuszy"
polskiej
literatury
stała się od pierwszych lat istnienia Instytutu przedmiotem
gwałtownych, czasami skrajnych przewartościowań» Najbardziej
wyrazistym ich obrazem była książka
Stefana Żółkiewskiego
"Spór o Mickiewicza" (1952), nagrodzona w 1953 r. Państwową
Nagrodą Naukową. Odkrywano nie dostrzegane przez badaczy
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przedwojennych związki pomiędzy oświeceniem a romantyzmem,
wydobywano na jaw zagadnienia radykalizmu społecznego roman
tyków, badano problematykę ludowości w literaturze romantycz
nej. Uwaga historyków literatury skupiała się przy tym ra
czej na zaniedbanym dorobku pisarzy krajowych. Powstały wte
dy prace Marii Janion o R.Berwińskim i Ł.Siemieńskim; Marii
Żmigrodzkiej o B. Dembowskim, J.Dzierzkowskim, L. Dunin - Bor
kowskim i H.Rzewuskim; M.Olszanieckiej o N.Żmichowskiej i R.
Zaorskim; Krystyny Leśniewskiej (Sierockiej) o W.Wolskim i
in. Równolegle do prac badawczych prowadził Instytut inten
sywną działalność edytorską, której celem było - i jest na
dal - opublikowanie krytycznych wydań najwybitniejszych kra
jowych twórców romantycznych. Ukazały się więc m.in. kry
tyczne edycje pism Berwińskiego (1953), Predry (1953)» Siemieńskiego (1955), Wolskiego (1955) i Dembowskiego (5-tomowe
wydanie w Bibliotece Klasyków Filozofii, 1955). Na lata 1952
1954 przypada dyskusja o realizmie romantycznym. Będąc jed
nym z objawów trudności, z jakimi borykać się musieli ówcze
śni historycy literatury romantycznej, równocześnie dyskusja
ta pozwoliła na postawienie pewnych zagadnień, których pod
jęciu zawdzięcza problematyka romantyzmu no*ę, wymiary,możli
we do pogłębionego oglądu w przyszłości.
Przypadająca w 1955 r. setna rocznica śmierci Adama Mic
kiewicza i ogłoszony w związku z tym Rok Mickiewiczowski zo
bowiązywały Instytut Badań Literackich do inicjatyw badaw
czych obejmujących różne aspekty dorobku pisarskiego
naj
większego polskiego poety. Zorganizowano dwie imprezy: Mic
kiewiczowską Sesję laukową Historyków Literatury i Języka
(Warszawa, 5-8 KII 1955) oraz Międzynarodową Mickiewiczowską
Sesję laukową (Warszawa, 17-20 IV 1956). Referaty wygłoszone
przez członków IBL na tych spotkaniach zostały potem opubli
kowane w tonach zbiorowych lub nawet przekształciły się w o
sobne książki. ?ak było z rozprawą
Zofii Stefanowskiej o
"Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego*, która stała się
zaczątkiem książki tej autorki "Historia i profecja" (1962).
Z innych.prac powstałych z okazji rocznicy Mickiewiczowskiej
lub będących kontynuacją badań wówczas rozpoczętych trzeba
wymienić studia Marii Janion o. "Konradzie
Wallenrodzien,
książkę Aliny Witkowskiej "Rówieśnicy Mickiewicza", studia
Zofii Szmydtowej oraz monumentalną książkę Kazimierza Wyki o
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"Panu Tadeuszu". Do zbiorowych inicjatyw z kręgu badań nad
Mickiewiczem należą trzy wielkie przedsięwzięcia wydawnicze:
"Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza" (od r, 1957
ukazały się 4 tomy), "Słownik języka Adama Mickiewicza" (od
r. 1962 ukazało się 8 tomów, do litery §) oraz kfytyczne wy
danie "Dzieł wszystkich" Mickiewicza (od r. 1969 ukazały się
5 tomy).
Ożywienie w polityce kulturalnej po r. 1956 zdopingowało
poszukiwania badawcze nad dorobkiem największych twórców ro
mantycznych. Dało się to zaobserwować szczególnie w r. 1959,
kiedy odbyła się konferencja naukowa w 100-lecie zgonu Zyg
munta Krasińskiego (Warszawa, 1 7 - 1 8 IT 19 5 9 ) oraz zorganizo
wana wspólnie z Komisją Boku Słowackiego sesja, naukowa po
święcona temu poecie (Warszawa, 25-28 XI 1959)* Oprócz zbio
rowego tomu materiałów z pierwszej z tych sesji, zatytułowa
nego "Zygmunt Krasiński. W 100-lecie śmierci" (1960), ukaza
ła się niebawem książka Marli Janion "Zygmunt Krasiński. De
biut i dojrzałość" (1962). Efektem podjętych przee Stefana
Treugutta jeszcze na początku lat pięćdziesiątych badań nad
twórczością Słowackiego stały się dwie książki tego badacza:
"Pisarska młodość Słowackiego" (1958) oraz">Beniowski<£. Kry
zys indywidualizmu romantycznego" (1964). Cyprianowi Norwi
dowi poświęcone było specjalne kolokwium (Warszawa, 11-13 V
1967) oraz sesja zatytułowana "Cyprian Norwid. 1821-1971. W
150 rocznicę urodzin" (Warszawa, 23-25 IX 1971). Materiały z
tej sesji ukazały się w tomie "Cyprian Norwid. W 150-leole
urodzin" (1973).
W ciągu ostatnich kilku lat odbyło się ponadto wiele
spotkań i konferencji poświęconych wybranym postaoiomi prob
lemom polskiego romantysmu, m.in.: sesja "Socjologia litera
tury romantycznej" (Warszawa, 26-27 XI 1968)»"Przemiany tra
dycji barskiej" (Warszawa, 18-19 III 1970 zorganizowana
przez Zespół Psychosocjologii Literatury),"Problemy polskie
go romantyzmu" (Warszawa, 22-23 III 1971), "Teofil Lenarto
wicz (w 150 rocznicę urodzin)"(Kraków, 13-14 IV 1972, wspól
nie z WSP w Krakowie i ZG Tow. im. M.Konopnickiej w Warsza
wie), "Preromantyzm w literaturze drugiej połowy XVIII i po
czątku XIX w." (Wrocław, 4-5 XII 1972). Ukazały się książki:
Aliny Witkowskiej - "Kazimierz Brodziński" (1968) i "Sławianis, my łubin sielanki ..." (1972); Marii Janion - "Boman-
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tyzm. Rewolucja. Marksizm. Colloąuia gdańskie” (1973)» Jani
ny Kamionkowej - "Życie literackie w Polsce w pierwszej po
łowie H I wieku" (1970)} Marty Piwińskiej - "Legenda roman
tyczna i szydercy" (1972)} zbiorowy tom "Studiów romantycz
nych" , poświęcony VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawietów
(1973), dwa tomy "Problemów polskiego romantyzmu"
(1971,
1974).
Badania nad literaturą polską okresu romantyzmu prowa
dzone są obecnie na trzech płaszczyznach.Niejako kontynuacją
jprac nad monografiami twórców romantycznych, zwłaszcza kra
jowych, jest 4-tomowa seria "Obrazu literatury polskiej XII
1 XX w." poświęcona literaturze romantycznej (tom I znajduje
się już w produkcji, tom II - w opracowaniu). Dorobek bada
czy polskich mickiewiczologów wzbogaci się wkrótce o monogra
fię Adama Mickiewicza autorstwa Aliny Witkowskiej (wyd.PWH).
Prowadzone są również prace nad twórozośdą Innych wielkich
pisarzy romantyzmu emigracyjnego. Trzeci wreszcie kierunek
poszukiwań naukowych, mający na celu zsyntetyzowanie dotych
czasowych osiągnięć historyków literatury romantycznej, znaj
dzie wyraz m.in. w "Słowniku literatury polskiego romantyzafa", będącym obecnie w stadium zaawansowanych prac przygoto
wawczych.
'
Lata 1954-1956 przyniosły również ożywienie badań doty
czących literatury końca XIX 1 pierwszej połowy XX w. Wiąza
ło się to m.in. z inicjatywami wydawniczymi
podejmowanymi
przez Instytut. W latach 1953-1956 ukazały się z tego zakre
su trzy tomy "Dzienników" S.Żeromskiego; w 1957 r. pracowni
cy IBL uczestniczyli w pracach nad edycją "Dzieł wybranych"
W.S.Reymonta} w latach 1958-1962 wydemo 3-tomową edycję pub
licystyki G.Zapolskiej, a w 1960 i 1961 - "Dramaty" tej pi
sarki. Pomocne w badaniach nad okresem były bibliografie za
wartości czasopism z przełomu wieków ("Wiedza", "Krytyka",
"Głos" i in.), które publikowano w istniejącejw lbtach 1953
1959 serii Materiały Bibliograficzne.
Zorganizowana przez
Instytut konferencja naukowa poświęcone
S. Wyspiańskiemu
(Kraków« 15-17 XII 1957) przyniosła nowe, pozbawione prze
jaskrawień spojrzenie na dorobek autora "Wesela" - i na cały
okres Młodej Polski. Badania nad twórczością J. Kasprowicza
zaktywizowała konferencja, która odbyła się w Inowroeławiu w
dniach 11-12 XII 1960 r. Okazją do skorygowania niektórych
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sądów o twórczości S.Żeromskiego stała się sesja naukowa w
100-lecie urodzin pisarza (Warszawa, 17 X 1964). Ukazały się
książki J.J.Lipskiego - o Kasprowiczu, R.Zlmanda - o Boyu,
H.Markiewicza - o "Ludziach bezdomnych"
S.Żeromskiego, J.
Trznadla - o Leśmianie, J.Kwiatkowskiego - o Staffie, M.Podrazy-Kwiatkowskiej - o W.Roliczu-Llederze, M.Głowińskiego 0 powieści młodopolskiej, i wiele innych rozpraw, artykułów
1 szkiców (m.ln. kilka studiów Kazimierza Wyki, którego naj
ważniejsza książka o literaturze Młodej Polski,
"Modernizm
polski", pisana przed wojną, a wydana po raz pierwszy w 1959
r., wyszła w r. 1968 w wersji zmienionej i poszerzonej).
Z
problematyką literatury, krytyki i filozofii końca XIX i po
czątku XX w. wiązały się sesje: "Tadeusz Boy-Żeleński (w 25
rocznicę śmierci)" (Warszawa, 26 IX 1966), "Poezja Bolesława
Leśmiana" (Warszawa, 10-12 VI 1968), "Stanisław Wyspiański
(w 100-lecie urodzin)" (Kraków, 20-22 II 1969,
wspólnie z
KHLP UJ), "Stanisław Brzozowski (w 60 rocznicę śmierci)"
(Warszawa, 17-19 I 1972, wspólnie z IPiS PAN), "Młodopolski
świat wyobraźni" (Warszawa, 5-6 XI 1973), "Twórczość Wacława
Berenta" (Warszawa, 3-4 XII 1973).
Problematykę tę podejmują również wydane w latach 1972 i
1974 dwa tomy "Problemów literatury polskiej lat 1890-1939".
Badania literatury polskiej okresu dwudziestolecia mię
dzywojennego i literatury współczesnej podejmowane były spo
radycznie już w latach 1952-1 9 5 5 , nie przynosiły
jednak
znaczniejszych rezultatów. Jedynie seria Materiały do Dzie
jów Postępowej Publicystyki, w której ukazały się opracowa
nia i antologie artykułów z postępowych pism lat trzydzies
tych, stanowiła pewien dorobek w zakresie poszukiwań histo
rycznoliterackich związanych z tą epoką.
W związku z dziesięcioleciem Polski Ludowej podjęto w
latach 1954-1955 intensywne studia nad polską literaturą po
wojenną. Rezultaty ich ukazały się w formie książkowej w wy
dawanej w r. 1955 serii Studia nad Polską Literaturą Współ
czesną. Były to m.ln.: praca J.Błońskiego o K.I.Gałczyńskim,
R.Matuszewskiego o W.Broniewskim, W.Woroszylskiego o T.Bo
rowskim, H.Zaworsklej o I.Newerlym, J.Trznadla o M.Jastrunie
(ta ostatnia - w serii Studia Historycznoliterackie, 1954).
W tym samym czasie rozpoczynają się prace
nad "Słownikiem
współczesnych pisarzy polskich", który ukazał się drukiem (w
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czterech tomach) w latach 1963-1966.
• Яowe ujęcia zagadnień literatury ostatniego półwiecza
zaczynają się ujawniać coraz wyraźniej w pracach publikowa
nych od początku lat sześćdziesiątych. Są to m.in.: M, Gło
wińskiego - "Poetyka Tuwima a polska tradycja
literacka"
(1962), H.Zaworskiej - "0 Iową Sztukę. Polskie programy ar
tystyczne lat 1917-1922" (1963), J.Sławińskiego - "Koncepcja
języka poetyckiego awangardy krakowskiej" (1965)» A.Kowalczykowej - "Liryki Słonimskiego 1918-1933" (1967), K.SierocJdej - "Polonia radziecka. 1917-1939. Z działalności kultu
ralnej i literackiej* (1968), M.Yyki - Hussakcwskiej - "Gał
czyński a wzory literackie” (1970) i wiele innych książek
autorstwa pracowników Instytutu, publikowanych często poza
planem wydawniczym IBL.
V książkach zbiorowych i na łamach czasopism drukowane
były liczne rozprawy dotycząoe problemów literatury współ
czesnej - m.in. studia Zbigniewa iabiokiego ("Spór o realizm
w publicystyce > K n ś n i c y 4 . 1945-1948", w pracy zbiorowej
"Z problemów literatury polskiej U wieku", t.3, 1965)1 Ste
fana Żółkiewskiego ("Modele polskiej literatury współczesnej
we wczesnym okresie jej rozwoju", w tomie zbiorowym "Proble
my literatury polskiej lat 1890-1939"• Seria pierwsza, 1972).
Pracownicy Instytutu, zwłaszcza historycy literatury współ
czesnej, tradycyjnie już współpracują ze wszystkimi niemal
pismami literackimi i społeczno-kulturalnymi w kraju, publiku
jąc w nich szkice krytyczne, recenzje i eseje.
Ha dorobek Instytutu w zakresie badań nad literaturą
współczesną składają się również liczne wydania
zbiorowe
szkiców i referatów z sesji poświęconych zagadnieniom lite
ratury ostatniego pięćdziesięciolecia. Były to m.in.: sesja
naukowa poświęcona 50-leciu twórczości
Marii Dąbrowskiej
(Warszawa-Kalisz, 17-19 V 1962» wspólnie z ZLP), "Pół wie
ku poezji polskiej. Konferencja naukowa" (Warszawa, 28-30 U
1963), "Główne kierunki prozy w Polsce Ludowej" (Wrocław, 14
15 H I 1964, wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim), "Proble
matyka prozy polskiej U wieku" (Toruń, 21-23 II 1968,wspól
nie z UMK), "Literatura 1 rewolucja. Z problematyki związków
literackich polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich w wieku
XIй (Warszawa, 25-27 ▼ 1970), "Twórczość Stanisława Ignacego
Witkiewicza" (Warszawa, 3-5 III 1970), "Literatura Polski
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Ludowej" (Kraków, 30 II - 2 III 1972, wspólnie z IFP UJ),
"Władysław Broniewski (w 75 rocznicę urodzin)" (Warssawa,1516 III 1972).
Oprócz wspomnianych już "Problemów literatury polskiej
lat 1890-1939" w najbliższym czasie zainaugurowane zostanie
nowe wydawnictwo, poświęcone "Rozwojowi literatury polskiej
lat 1918-1975". Jego pierwszy tom, obejmujący okres 1918
1932, ukaże się drukiem w r. 1975.
Trzeba jeszcze pokrótce scharakteryzować dzieje badań
nad polskim piśmiennictwem oświeceniowym i nad literaturą po
zytywistyczną w okresie od połowy lat pięćdziesiątych.
Intensywność prac badawczych nad literaturą Oświecenia,
które, jak wspominaliśmy, były szczególnie szeroko prowadzo
ne w latach 19 5 1-1 9 5 3 » przyniosła rezultaty w postaci publi
kacji naukowych i edycji tekstów. Ukazały się wówczas m.in.
książki o ideologii Kołłątaja i Staszica, o twórczości J.Ja
sińskiego, o prekursorach Oświecenia w Polsce i związkach na
szej literatury z prądami w kulturze IVIII-wiecznej Europy.
Ha ten okres przypadają początki dsiałalności naukowej tak
znanych historyków literatury oświeceniowej, jak R.Kaleta,
J.Platt, M.Klimowicz, zmarły przedwcześnie R. Wołoszyński i
inni. Zapoczątkowano wtedy również zakrojone na wielką ska
lę prace nad zebraniem i opracowaniem oświeceniowej poezji
ulotnej. Osobne studia poświęcono dramatowi oświeceniowemu materiały i opracowania s tego zakresu publikowane były w
serii Teatr Polskiego Oświecenia, która ukazywała się w la
tach 1955-1966. Badania nad pisarstwem Ignacego Krasickiego
rozwinięte zostały w związku z konferencją naukową poświęco
ną twórczości tego pisarza i literaturze okresu Oświecenia
(Wrocław, 23-25 U 1961).
Ponowne wzmożenie inicjatyw badawczych w tym zakresie na
stąpiło w t. 1964. Zainteresowania nowej generacji history
ków literatury objęły mało do tego czasu spenetrowany teren
zjawisk literackich klasycyzmu i sentymentalizmu. W wycho
dzącej od r. 1964 serii
Studia z Okresu Oświecenia ukazało
się 12 tomów rozpraw, m.in. S.Pietraszki "Doktryna literacka
polskiego klasycyzmu" (1966), R.Sobola "Ze studiów nad Kar
pińskim" (1967), P.Żbikowskiego "Kajetan Koźmian. I. Poeta 1
obywatel. (1797-1814)" (1972), a ponadto opracowania twórczo*
ści A.Naruszewicza, J.Kitowicza, S.Trembeckiego, I.Krasie-
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kiego. V serii Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze
Polskiej opublikowane zostały dotyczące tego okresu prace ;
T.Kostklewiczowe j - "Model liryki sentymentalnej w twórczo
ści Franciszka Karpińskiego" (1964) oraz "Kniaźnin jako poe
ta liryczny" (1971), zaś w serii Archiwum Literackie - czte
ry tomy "Miscellaneów z doby Oświecenia" (1960, 1965, 1969,
1973)« Okazją do dyskusji nad zagadnieniami literatury oświe
ceniowej stały się sesje:
"Literatura i edytorstwo doby Cśwlecenia" (Wrocław, 25-27 IV 1968)i "Kultura literacka pol
skiego Oświecenia" (Wrocław, 27-29 IV 1970) oraz dwudniowe
spotkania odbywające się kilka razy do roku we wrocławskiej
Pracowni Historii Literatury Oświecenia.
Badania nad literaturą pozytywizmu, prowadzone intensyw
nie w latach 1949-1955, zaowocowały książkami H.Markiewicza
o Prusie, S.Sandlera o Świętochowskim i Sienkiewiczu, J.Kul
czycki ej-Saloni o Prusie, Z.Żabickiegoo Narzymskim oraz wie
loma innymi rozprawami i artykułami. Ukazała się m.in. dwu
tomowa antologia "Kultura okresu pozytywizmu" (t.1: "Miesz
czaństwo", 1949i t.3: "Wieś", 1950). Wszystkie te prace w
znaczący sposób zmieniły naszą wiedzę o literaturze drugiej
połowy XII w., przy czym ich ujęcie w wielu wypadkach wska
zuje na posługiwanie się przez autorów narzędziami badawczy
mi zapożyczonymi z socjologii, historii i ekonomii. Dyskusje
prowadzone w Instytucie Badań Literackich w latach 1955-1957
miały m.in. na celu krytyczne rozpatrzenie prac o literaturze
pozytywistycznej. Howe ujęcie problematyki reprezentują ksią
żki: A. Brodzkiej - "0 nowelach Marli Konopnickiej" (1958) i
"Maria Konopnicka" (1961), Z.Żabickiego - "Z problemów ideo
logii i estetyki pozytywizmu. Publicystyka emigracyjna Józe
fa Tokarzowiсza na tle prądów epoki" (1964), M.Żmigrodzkiej
- "Eliza Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu" (1965), E.Jankow
skiego - "Eliza Orzeszkowa" (1964, wydania następne: 1966,
1973)* W tym okresie zorganizowane zostały dwie sesje po
święcone twórczości Marli Konopnickiej (Łańcut, 15-18 IX
1960, wspólnie z Towarzystwem im. Marii Konopnickiej i WRH w
Rzeszowie, oraz Kalisz, 16-17 IX 1970, wspólnie z Oddziałem
Kaliskim Towarzystwa im. Marli Konopnickiej i Zakładem Słowlanoznawstwa PAK), sesja naukowe zorganizowana w 100-lecie
powstania styczniowego (Warszawa, styczeń 1963), konferencja
poświęcona powieści XIX 1 XX wieku (Warszawa, 17-19 XI 1965)
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oraz sesja nt. "Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja
światowa" (Warszawa, 17-19 II 1966).
Omawiając dorobek badań nad literaturą pozytywizmu, nie
można pominąć przedsięwzięć wydawniczych podejmowanych przez
Instytut w celu udostępnienia czytelnikom
najważniejszych
materiałów źródłowych związanych z życiem kulturalnym tej e
poki. Hależą do nich: 20-tomowa edycja
"Kranik'1
B.Prusa
(1953-1970, oprać. Z.Szweykowski), "Listy zebrane" £.Orzesz
kowej (t. 1 -7 , 1954-1 9 7 1 , oprać. £.Jankowski), "Koresponden
cja" M .Konopnickiej (t. 1 -3 , 1971, 19 7 2 , 1973, dalsze tomy w
druku i opracowaniu), "Pisma krytycznoliterackie" £.Orzesz
kowej (1959) oraz zbiory listów B.Prusa 1 A.Asnyka.
Prace badawcze w dziedzinie wersyfikacji, poetyki, metry
ki i języka literackiego prowadzono w Instytucie Badań Lite
rackich od pierwszych lat jego istnienia. Była to - szcze
gólnie w inicjatywach podejmowanych przez K.Budzyka - kon
tynuacja tradycji nowatorskich badań tego rodzaju przedsię
branych przez postępowe środowisko polonistyczne. Przełomo
wym momentem dla badań nad teorią dzieła literackiego sta
ła się, między innymi, "Mickiewiczowska sesja naukowa histo
ryków literatury i języka" (Warszawa, 5-8 XII 1955), na któt
rej wygłoszono szereg lnspirującyoh referatów podejmujących
problematykę języka, stylu i wersyfikacji. Już w następnym
roku zbiorową pracą "Sylabizm" zainaugurowano wielkie przed
sięwzięcie badawoze i wydawnicze - Poetyka. Zarys encyklo
pedyczny . Publikowane w ramach tej serii prace, takie jak
"Sylabotonlzm" M.Lłuaklej i T.Kurysia (1957), "Metryka grec
ka i łacińska" (1959), "Hytmika" (1963), "Strofika" (1964),
a także książka L.Pszczołowsklej "Bym" (1972) i inne, zade
cydowały o rozwoju naukowej "szkoły wersologicznej" Instytu
tu Badań Literackich. Zagadnienia poetyki, wersologil i ję
zyka literackiego omawiane były na licznych sesjach,spośród
których przykładowo można wymienić: kónferenaj4c"Użjteczność
metod statystycznych w leksykografii, stylistyce i wersyfi
kacji" (Nieborów, 26-28 IX 1958), seminarium na temat ling
wistyki i metryki (Krynica 17-20 X 1958),
Międzynarodową
Konferencję Poetyki (Warszawa, 18-27 VIII 1960, organizowaną
przy współpracy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego),
konfe
rencję poetyki w Jabłonnie (21-28 IX 1961), konferencję met
ryki słowiańskiej i ogólnej (Warszawa, 24-29 VIII 1964), se-
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sje "Porównawcza metryka słowiańska" (Warszawa, 21-24 7 1969,
26-28 7 1971, 11-13 7 1972 i 28-30 7 1973).
NajwcześniejBzą inicjatywą badawczą z dziedziny prac nad
językiem i stylem było rozpoczęcie w 1949 r. przygotowań do
zestawienia "Słownika polszczyzny 171 w.**. W latach 1966
1974 okazało się osiem tonów tego monumentalnego wydawnictwa,
które nawet w swym dotychczasowym, dalekim od zakończenia
kształcie, wydatnie pomaga w rozwiązywaniu wielu zagadnień
historii języka i stylu w literaturze polskiej.
,
Obok specjalistycznie pojmowanej poetyki i stylistyki co
raz większe znaczenie zdobywały z czasem w Instytucie Badań
Literackich badania nad semantyką 1 semiologią, teorią form
literackich i teorią procesu historycznoliterackiego, bada
nia nad sytuacją komunikacyjną w literaturze 1 nad
rekon
strukcją społecznej świadomości literackiej. Prace w tych
dziedzinach prowadzone są przy współudziale historyków lite
ratury 1 sztuki, lingwistów i specjalistów teorii komunika
cji i informacji. Terenem takich interdyscyplinarnych spot
kań i dyskusji były sesje naukowe, m.in.: konferencja
po
święcona zagadnieniom form literackich
(Warszawa, 19-21 7
1959), konferencja na temat teorii procesu historycznego w
literaturze i sztuce (Warszawa, 24-26 7 1965, wspólnie z IS
PAN), Konferencja Semiotyki (Warszawa, 27-30 71II 1965),kon
ferencja poświęcona teorii powieści
(Warszawa, 14-15 XII
1965), sesjea "Semantyka tekstu" (Warszawa, 25-27. I 1968),
"Problemy teorii i historii poezji" (Warszawa,12-13 III 1966
i 9-11 m
1969), "Język krytyki jako problem historycznoli
teracki" (Warszawa, 13-15 H I 1971), II Konferencja Teoretycznoliteracka na temat: "Konteksty nauki o literaturze" 1
•Formy literatury popularnej" (Jurata, 1-6 II 1972, wspólnie
z I?P UG),'sesja; "Struktura semantyczna tekstu"
(Warszawa,
25-27 I 1972), H I Konferencja Teoretycznollteracka na temat:
"Teoretyczne 1 metodologiczne założenia geografii literac
kiej" oraz "Problemy literackiej biograflstykl" (Świnoujście,
2-6 II 1973), H I I Konferencja Teoretycznollteracka na temat:
"Metodologiczne problemy współczesnej komparatystyki" i "Po
etyka tzw. tekstów użytkowych" (Bynia, 9-11 II 1974).
Już tematyka tych sesji wskazuje na niejednokrotne po
wiązania badań teoretycznoliterackich nad semantyką, poety
ką i komunikacją literacką % tymi kierunkami poszukiwań na u-
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kowych, którymi sejmuje się socjologia literatury, wiedza o
kulturze literackiej i historia życia literackiego.
Początki badań nad dziejami kultury literackiej
wiążą
się ■* podejmowanymi w Instytucie pracami nad historią książ
ki i drukarstwa w Polsce. Efektem ich są m.in. serie wydaw
nicze: Polonia Typographica saeculi sedeciai - Zbiór podo bizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia, oraz
wspominana wyżej seria Książka w Dawnej Kulturze Polskiej.
Ale studia nad kulturą literacką nie ograniczają się do tego
obszaru. Problematyka literatury rozpatrywanej jako jedna z
form komunikacji społecznej, rozważania nad społecznym obie
giem dzieł literackich, analiza zjawiska kultury masowej oto zadania stojące przed współczesną socjologią literatury
i wiedzą o kulturze. Iiektórymi z tych zagadnień
zajmowano
się w Instytucie na specjalnych sesjach, m.in.: "Zagadnienia
socjologii literatury" (Warszawa, 12-14 I 1970), "Współczes
na kultura literacka" (Warszawa, 2-3 III 1970), "Komunikacja
literacka w społeczeństwie XX wieku"
(Warszawa, 28- 29 У
1971)» "Literatura 1 społeczeństwo"
(Warszawa, 26-27 I
1973)« "Społeczne funkoje literatury i paraliteratury" (War
szawa, 26-28 III 1973). Rezultaty badań teoretycznoliteracklch opublikowane zostały m.in. w dwutomowej pracy zbiorowej
"0 współczesnej kulturze literackiej" (19 7 3 )* Tej samej te
matyki dotyczy wydana ostatnio nowatorska książka Stefana
tółkiemskiego "Kultura literacka 1918-11932" (1973).
Szczególne znaczenie miały dla polskich teoretyków lite
ratury kontakty z badaczami zagranicznymi. Okazją do wymiany
doświadczeń i wspólnej dyskusji były konferencje semiotyczne
w Kazimierzu (1966) i w Warszawie (1968). Materiały z tych
konferencji ukazały się w tomach wydanych w językach obcych:
"Poetics". I (1961) i II (1964), "Sign. Language. Culture"
(1970) oraz w publikacjach ogłoszonychxw dziale "Secberches
eemiotiąues" pisma "Tnformationa sur les sciencee sociales"
i w periodyku "Seaiotica".
Dorobek teoretyków i socjologów literatury z Instytutu
Badań Literackich stanowią również liczne publikacje ukazu
jące się w seriach Historia i Teoria Literatury. Studia oraz
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej.W pierw
szej z tych serii, wydawanej od r. 1960, ukazało się 39 to
mów, m.in.: A.Brodzkiej "0 kryteriach realizmu w badaniach
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literackich" (19 6 7), praca zbiorowa "Literatura a współcze~
еле przemiany społeczne. Sondaże" (1972), D.Danek "0 pole
mice literackiej w powieści" (19 7 2 ); w drugiej, wydawanej
od r. 1963, ogłoszono dotychczas 31 tomów, m.in.: 1 .Wierz
bickiej "Dociekania semantyczne" (1969)»M.Głowińskiego "Po
wieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej" (1969)»
J.Sławińskiego "Koncepcja języka poetyckiego awangardy kra
kowskiej" (1965)» K.Budzyka "Stylistyka - Poetyka - Teoria
literatury" (1966) oraz prace zbiorowe: "0 spójności tekstu"
(1971), "Semantyka i słownik" (1972)»
tomy
zawierające
materiały konferencji teoretycznoliterackich i inne.
Plany badań Instytutu w zakresie kultury 1 socjologii
literatury obejmują zarówno kontynuowanie prac nad zbiera
niem materiałów dotyczących kultury literackiej ostatniego
stulecia, jak przygotowywanie monografii poświęconych prob
lemowi czytelnika polskiego i roli pisarza w dziejach lite
ratury polskiej. Powstają oprócz tego opracowania związane
z podstawowymi zagadnieniami kultury literackiej XX w., a.
in. poświęcone roli elektronicznych środków upowszechniania
kultury» problemowi XX-wiecznego awangardyznu oraz znacze
niu kultury wizualnej we współczesnym społeczeństwie.
Za
gadnieniami relacji pooiędzy świadomością zbiorową a lite
raturą zajmują się pracownicy Zespołu Psychoeocjologii Li
teratury. Rezultatem ich badań są m.in. książki zawierające
materiały z sesji organizowanych przez tę komórkę badawczą:
"Przemiany tradycji barskiej. Studia" (1972) oraz"Swojakość
i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej11 (19 7 3 ).
Badania nad folklorem, rozwijane w Instytucie od r.1953,
skupiały się wokół kilku zagadnień. lajwcseśniej rozpoczęto
prace nad sporządzeniem kartoteki wariantów pieśni ludowych,
których do dziś zarejestrowano ok. 50 tysięcy .Wiatach 1965
1970 opracowano komentarze do wydawanych wówcsas
"Dzieł
wszystkich" 0.Kolberga. Równocześnie powstawały
zbiorowe
publikacje badaczy literatury ludowej, m.in. "Ludowość u
Mickiewicza" (1957), "Słownik folkloru polskiego"
(1965),
"Dzieje.folklorystyki polskiej. 1800-1863. Epoka przedkolbergoweka" (1970) oraz trzy tomy opatrzone wspólnym podty
tułem "Studia folklorystyczne" (1969, 1970» 1972). Z ini
cjatywy folklorystów pracujących w IBL zorganizowano seeje
naukowe: "Podstawowe problemy folklorystyki
słowiańskiej"
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(Warszawa, 5-7 V 1966)i "Badania nad folklorem współczesnym"
(Warszawa, 13-14 XI 1970). Przez pewien czas z
Instytutem
Badan Literackich związany był zespół
opracowujący "Nową
księgę przysłów polskich".
Dokonania Instytutu Badań Literackich w dziedzinie prac
bibliograficznych i dokumentacyjnych zna każdy badacz zaj
mujący się historią literatury polskiej.
Każdy polonista
bowiem posługuje się na co dzień bibliografiami zestawiany
mi i wydawanymi przez Instytut. Najważniejsze z nich to:
bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", wydawana od
1963 r. (dotychczas 14 tomów); "Polska bibliografia lite
racka" (bieżąca), wydawana od r. 1 9 5 4 « a zamykająca w opu
blikowanych dotychczas 20 rocznikach materiał z lat 1944 
1970; 4-toaowy "Słownik współczesnych pisarzy polskich"
(1963-1966); a także bibliografie osobowe: A. Prycza Mod
rzewskiego, M.Reja, B.Zaleskiego, B.Prusa, S . Wyspiańskiego,
J.Tuwima, G.Zapolskiej, T.Boya-Żeleńskiego, W.Broniewskie
go. Co roku niemal ukazują się kolejne tomy kalendariów ży
cia i twórczości największych pisarzy polskich (najważniej
sze z nich - to "Kronika życia i twórczości Adama Mickiewi
cza"), bibliografie zawartości czasopism i wiele Innych.
Opracowania bibliograficzne stanowią tylko część wydaw
nictw Instytutu publikowanych z myślą o tych wszystkich,
którzy zajmują się zagadnieniami literatury,a więc nie tyl
ko o naukowcach, lecz również o studentach polonistyki, na
uczycielach, działaczach kulturalnych. Spośród wydanych i
przygotowywanych przez Instytut prac tego rodzaju na pierw
szym miejscu trzeba postawić
"Historię literatury pol
skiej", której pierweze trzy tomy (Cz.Hernas: "Barok",1973;
M.Klimowicz: "Oświecenie", 1972; J.Ziomek: "Renesans",1973)
już się ukazały. W najbliższych latach podejmuje IBL nową
inicjatywę - 3 -tomowy podręcznik popularnonaukowy historii
literatury polskiej. Drugim pomnikowym wydawnictwem tego ty
pu jest "Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku", jsaplanowany jako uwspółcześniona wersja 1 kontynuacja
edycji
"Sto lat myśli polskiej". Wydanych dotychczas siedem tomów
"Obrazu" obejmuje literaturę okresu realizmu i naturalizmu
(t. 1-4, 1965— 1971) oraz literaturę Młodej Polski (t. 1-3,
1968-1973).
.
W r. 1974 książką il.R.Mayenowe3

"Poetyka

teoretyczna"
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zapoczątkowano nową serię wydawniczą, Vademecum Polonisty, w
której ramach zostaną opublikowane m.in. tak ważne i potrzeb
ne prace, jak "Słownik terminologii współczesnego literatu
roznawstwa" czy "Słownik terminów literackich".
Niektóre
publikacje Instytutu Badań Literackich, choć nie mające for
malnego charakteru podręczników, w Istocie pełnią tego ro
dzaju funkcje; przykładem ich może być księga zbiorowa "Z
problemów literatury polskiej XX wieku" (t. 1: "Młoda Pol
ska", t. 2: "Literatura międzywojenna", t. 3:
"Literatura
Polski Ludowej", 1965). Podręcznikowy natomiast
charakter
miał wydany przez PZWS "Zarys teorii literatury" M. Głowiń
skiego, A.Okopień-Sławińskiej i J.Sławińskiego.
Popularyzacji wiedzy o literaturze służą, oprócz wydaw
nictw książkowych, wydawane przez Instytut Badań Literackich
czasopisma: podstawowy organ polonistyczny,
kwartalnik
"Pamiętnik Literacki"^, "Biuletyn Polonistyczny"
(wydawany
od r. 1 9 5 8 , początkowo trzy razy na rok, od r.
1972
jako
kwartalnik, zawierający, obok informacji o życiu naukowym
IEL i Innych placówek polonistycznych w kraju i za granicą,
dział "Not" omawiających bieżące publikacje
książkowe
i
artykuły w zakresie historii i teorii literatury), "Teksty"
(wydawane od r. 1972 jako dwumiesięcznik, wspólnie z Komite
tem Nauk o Literaturze Polskiej PAN, przynoszące w opubliko
wanych dotychczas 15 numerach rozprawy,
eseje i przekłady
artykułów dotyczących szeroko pojmowanej teorii literatury)
i "Bocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX
wieku".
Doniosła, wykraczająca poza funkcje usługowe wobec In
stytutu, jest rola społeczna Biblioteki IBL, najbogatozego w
kraju zbioru książek i czasopism z zakresu nauki o literatu
rze w Polsce. Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 119 tysięcy
woluminów druków zwartych i ponad 18 500 roczników wydaw
nictw periodycznych. Prenumeratą objęte są 254 tytuły czaso
pism krajowych i 247 zagranicznych.
Działalność naukowa Instytutu Badań Literackich wyraża
się, między innymi, liczbą ok. 520 tytułów książek, ogłoszo
nych w latach 1949-1974 . W tym samym okresie przeprowadzono
w Instytucie 99 przewodów doktorskich i 37 habilitacyjnych
(zob. niżej). Instytut współpracuje z 18 ośrodkami poloni
stycznymi w kraju oraz z podobnymi placówkami w ZSRB, NRD i
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CSRS (aa zasadzie umów dwustronnych). Pracownicy Instytutu
korzystali ze stypendiów zagranicznych i wyjazdów naukowych
do 13 krajów. Odwiedzali Instytut w celach naukowych przed
stawiciele ośrodków badawczych z 15 państw.
Choć Instytut Badań Literackich nie prowadzi w zasadzie
działalności dydaktycznej, nie oznacza to, że nie uczestni
czy w kształceniu młodej kadry naukowej: w latach 194901968
jego pracownicy (S .Żółkiewski, M.Janion, M.Żmigrodzka, M.E.
Mayenowa, K.Budzyk, A.Okopień-Sławińska, J.Sławiński, M,Gło
wiński, K.Bartoszyński, i wielu innych) prowadzili zajęcia
na UW, a także w innych ośrodkach akademickich. Inną formą
działalności dydaktycznej były seminaria dla studentów polo
nistyki organizowane przez członków Instytutu. Obecnie pro
wadzi zajęcia na uczelniach krajowych 15 pracowników IBL.
Od 1 X 1973 działa w IBL studium doktoranckie dla pracu
jących (15 uczestników), a od drugiego semestru roku akad.
1973/74 - stacjonarne studium doktoranckie (10 uczestników).
Co roku przebywa także na stażach naukowych w IBL wielu sty
pendystów z kraju i zagranicy.

AIEKST
Doktoraty
1955
1. Maria Janion - Lucjan Siemieński, poeta romantyczny (pro
motor: prof. Stefan Żółkiewski)
2. Boraan Kaleta - "Monitor" z r. 1763 na tle swoich czasów
(prof. Jan Kott)
3. Bwa Korzeniewska - "Hoce i dnie" Marli Dąbrowskiej (prof.
Stefan Żółkiewski)
4. Henryk Markiewicz - O marksistowskiej teorii literatury
(prof. Kazimierz Wyka)
5* Maria Żmigrodzka - Edward Dembowski i romantyczna krytyka
literacka (prof. Stefan Żółkieweki)
1956
6 . Stefan Treugutt •- Młodość pisarska Juliusze Słowackiego
(prof. Stefan Żółkiewski)
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1958
7. Boman Taborski - Apollo Korzeniowski, ostatni dramatopisarz romantyczny (prof. Jan Kott)
1959
’
8 . Julian Lewański - Stadia nad dramatem polskiego Odrodze
nia (prof. Kazimierz Budzyk)
9. Franciszek Pepłowski - Słownictwo i frazeologia polskiej
publicystyki okresu Oświecenia i romantyzmu (prof. Ste
fan Hrabec)
10. Jerzy Woronczak - Studia nad wierszem polskiego średnio
wiecza (prof. Maria Benata Mayenowa)
1960
11. Elżbieta Aleksandrowska - "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”
1770-177? (monografia bibliograficzna) (prof. Zygmant
Szweykowski)
12. Alina Brodzka - 0 nowelach Marii Konopnickiej (prof. Ma
ria Benata Mayenowa)
13. Mieczysław Klimowicz - Początki romansu listowego w XVIII
w. (czasy saskie) (prof. Kazimierz Wyka)
14. Alicja Lisiecka - Problemy historyczne Cypriana Horwida
(prof. Stefan Żółkiewski)
1961
15. Jan Baculewski - Poezja programowa pierwszego 10-lecia
po powstaniu styczniowym (prof. Julian Krzyżanowski)
16. Stanisław Burkot - Powieść współczesna J.I.Kraszewskiego
po 1863 r. (prof. Kazimierz Wyka)
17. Michał Głowiński - Poetyka Tuwima a polska tradycja lite
racka (prof. Kazimierz Budzyk)
18. Zbigniew Goliński - Studia nad tekstologią dzieł Ignace
go Krasickiego (prof. Stanisław Pigoń)
19. Edmund Jankowski - Opracowanie naukowe i
komentarze
"Pism krytycznoliterackich" Elizy Orzeszkowej (prof. Ju
lian Krzyżanowski)
20. Leszek Kukulski - Prolegomena filologiczne do twórczości
Wacława Potockiego (prof. Julian Krzyżanowski)
21. Janusz Pelc - Z zagadnień artystycznych tradycji Jana
Kochanowskiegow poezji polskiej przełamu XVI i XVII stu
lecia (prof. Kazimierz Budzyk)
22. Boman Zimand - Publicystyka literacka Tadeusza Boya-Że
leńskiego
!(prof. Henryk Markiewicz)
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1962
23* Zdzisław* Kopczyńska - Z zagadnień wiersza epoJci roman
tycznej (prof. Maria Dłuska)
24. Lucylia Pszczołowska - Wiersz "Dziadów" 1 "Kordiana" na
tle wiersza dramatu epoki (prof. Maria Lłuska)
25. Zbigniew Siatkowski - Problematyka funkcji stylistycz
nych rymu i braku rymu w poezji polskiej
(prof. Marla
Dłoska)
'
26. Janusz Stradeckl - Julian Tuwim. Bibliografia (doc. Swa
Korzeniewska)
27. Alina Witkowska Światopogląd filomatów wileńskich w
latach 1817-1823 (prof. Stefan Żółkiewski)
28. Zbigniew żabicki Z problemów ideologii i estetyki
pozytywizmu. Publicystyka emigracyjna Józefa Tokarzewlcza na tle prądów epoki (prof. Kazimierz Wyka)
1963
29- Jadwiga Czechowska - Monografia bio-bibliograficzna Gab
rieli Zapolskiej (doc. Swa Korzeniewska)
30. Maria Dernałowlcz - Kronika tycia i twórczości Adama
Micklewioza lat 1832-1833 (prof. Stanisław iPigoń)
31. Hanna Palechcińska - Procesy beletryzacyjne polskiej pro
zy hlstoriografioznej IYI w. (prof. Kazimierz Budzyk)
32. Ksenia Kos teniez - Kronika tycia i twórczości Adama Mic
kiewicza lat 1848-1855 (prof. Stanisław Pigoń)
33» Terssa Kruszewska (Michałowska) - "Bótne historyje" studium z dziejów nowelistyki staropolskiej (prof. Ju
lian Krzy tanówskl)
34. Zofia Makowiecka - Kronika tycia 1 twórczości Adama Mic
kiewicza lat 1839-1847 (prof. Stanisław Pigoń)
35. Krystyna Plsarkowa - Predykatywność określeń w polskim
zdaniu pojedynczym (prof. Zenon Klemensiewicz)
36. Krystyna Sierocka - "Kultura Mas" na tle .czasopism i ty
cia literackiego Polonii w ZSBBwiatach 1918-1939 (prof.
Stefan Żółkiewski)
^7. Roman Sobol - Ze studiów nad tyciem i twórczością Franci
szka Karpińskiego w lataoh 1787-1825 (prof. Stanisław Pi
goń)
38. Halina Stankowska - Początki powleśoi historyczne j,w Pol
sce (do r _ 1830) (prof. Zdzisław Libera)
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39. Zofia Stefanowska-Treugutt - Bohater rozsądny i bohater
■*alony w "Dziadach" pierwszych i czwartych (prof. Kazi«
mierz Wyka)
40. Stanisław Swirko - Ballady Jana Czeozota (prof* Julian
Krzyżanowski)
41. Jacek Trznadel - Twórczość Bolesława Leśmiana (próba
przekroju) (prof. Kazimierz Wyka)
42. Ann« Wierzbicka - Charakterystyka składnlowo-stylistyczna polskiej prozy renesansowej (prof. Maria Renata Mayenowa)
43. Krystyna Wilczewska - Czasowniki zwrotne w języku pol
skim (prof. Stefan Hrabec)
44. Barbara Winklowa - Monografia bio-bibliograficzna Tadeu
sza Boya-Żeleńskiego (doc. £wa Korzeniewska)
45. Zofia Wołoszyńska - Komedia obyczajowa warszawska (prof.
Jan Kott)
46. Helena Zawórska - Walka o nową sztukę w polskiej świado
mości artystycznej w pierwszym okresie wojennego
dwu
dziestolecia (prof. Stefan Żółkiewski)
1965
47. Zofia Florczak - Udział regionów w kształtowania się
piśmienniotwa polskiego XVI w. (prof. Konrad Górski)
48. Jan Józef Lipski - Twórczość Jana Kasprowicza w latach
1878-1891 na tle epoki (prof. Kazimierz Wyka)
49. Janusz Maciejewski Debiut.Michała Bałuckiego na tle
twórczości "przedbursowców" (prof. Julian Krzyżanowski)
1966
50. Rysaard Górski - J.K.Galasiewicz na tle dramatu ludowego
H I w. (prof. Julian Krzyżanowski)
51. Alina Kowalozykowa - Rozwój twórcsości lirycanej Anto
niego Słonimskiego w latach 1918-1935 (prof. Kazimierz
Wyka)
52. Jaroaław Marek Rymkiewicz - Studia nad topiką śródziem
nomorską w poezji polskiej pierwszej połowy XX w. (Topi
ka Idylli ogrodowej) (prof. Stefan Żółkiewski)
1967
.
53. Marta ?ik-Augustyniak - Tzw. dramaty mistyczne Juliusza
Słowackiego na scenach Polski Ludowej na tle tradycji
teatralnej (prof. Stefan Żółkiewski)
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54. Halina r*anifckova - Problem inteligenta w twórczości Ste
fana Żeromskiego (prof. Stefan Żółkiewski)
55. Hanna Kirchner - Z zagadnień prozy polskiej lat 1918
1939. Twórczość Zofii Nałkowskiej (prof. Stefan Żółkiew
ski)
56. Barbara Otwinowska - W.Fabrlciusa HDisquisitio de formis
styli Tariis" (1619) wobec
xVI-wiecznych sporów o
style prozy (doc. Czesław Hernas)
57. Jan Prokop - Z przemian ideowo-artystycznych w literatu
rze polskiej lat 1907-1917 (prof. Kazimierz Wyka)
1968

58. Jan Błoński - Dramaty Stanisława Ignacego Witkiewicza
(prof. Kazimierz Wyka)
59* Janina Kamionkowa - Z zagadnień socjologii literatury.
Ważniejsze zjawiska i tendencje życia literackiego w Pol
sce w pierwszej połowie XIX w. (prof. Maria Janion)
60. Feliksa Lichodziejewska - Twórczość
Władysława Bro
niewskiego. Monografia bibliograficzna (prof. Kazimierz
Wyka)
61. Marian Rawińskl - Twórczość Brunona Jasieńskiego od fu
turyzmu do okresu paryskiego (prof. Stefan Żółkiewski)
62. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz - M.K.Sarbiewski i problemy
wiedzy o kulturze antycznej (doc. Czesław Hernas)
63. Andrzej Werner - Tadeusz Borowski na tle literatury obo
zowej (prof. Stefan Żółkiewski)
4. Ryszard Wojciechowski - Zainteresowania folklorem w War
szawie lat 1800-1831 (prof. Julian Krzyżanowski)
65. Marta Wyka-Hussakowska - Gałczyński wobec wzorów lite
rackich oraz prądów epoki (prof. Henryk Markiewicz)
1969
'
6 6 . Teresa Brzozowska - Pieśni ludu wielkopolskiego
Fran
ciszka Wawrowekiego (prof. Julian Krzyżanowski)
67. Krystyna Czajkowska - Opracowanie krytyczne pamiętnika
Aleksandra Fredry. "Trzy po trzy" (prof. Kazimierz Wyka)
6 8 . Hanna Filipkowska - Dramaty antyczne Stanisława Wyspiań
skiego na tle teorii i problematyki mitu (doc. Ewa Ko
rzeniewska)
6 9 . Halina Gacowa - "Maria" i jej autor Antoni Malczewski w
kulturze polskiej. (Materiały) (prof. Julian Krzyżanow
ski)

4
1970
70. Danuta Danek - 0 wewnętrznej polemice literackiej w po
wieści (prof. Maria Renata Mayenowa)
71. Andrzej Goreń - Koncepcja słowa symbolistów rosy jakich
(prof. Maria Renata Mayenowa)
72. Roman Loth - Kronika tycia i twórczości Jana Kasprowi
cza (1860-1901) (doc. £wa Korzeniewska)
73. Hanna Marla Małgowska - Misterium realizmu. 0 "Xiędzu
Fauście* Tadeusza Micióskiego (prof. Maria Janion)
74. Danuta Paluchowska - Tradycje romantyczne w liryce Ju
liana Przybosia (doc. Zofia Stefanoweka-Treugutt)
75. Jerzy Paszek - Metaforyka "Popiołów" Stefana Żeromskie
go (prof. Henryk Markiewicz)
76. Marta Plwińska - Spór o romantyzm a polski dramat współ
czesny (prof. Maria Janion)
77. Irena Szypowskav - Powleściopisarstwo Józefa Weyssenhof
fa (prof. Maria Żmigrodzka)
78. Waoław Twardzik - Przynależność dialektyczna najstar
szej kopii staropolskiego przekładu
ortyli magdebur
skich (w rękopisie nr 50 Biblioteki Zakładu narodowego
im. Ossolińskich) (prof. Stanisław Urbańczyk)
79» Maria Wantowska - Ludowość "Dziadów" wileńsko-kowieóskioh (prof. Julian Krzyżanowski)
80. Bożena Wojnowska - Z zagadnień katastrofizmu Stanisła
wa Ignacego Witkiewicza (prof. Kazimierz Tyka)
1971
81. Stefania Bańcer - Recepoja Yerlaine*a w Polsoe (prof.
Maciej Żurowski)
82. Marla Brykalska - Aleksander Świętochowski jako redak
tor "Prawdy" (doc. Ewa Korzeniewska)
83. Witold Chwalewik - Inspiracja polska w twórczości Szek
spira (prof. Julian Krzyżanowski)
84. Tadeusz Drewnowski - Ucieczka z kamiennego świata (o Ta
deuszu Borowskim)(prof. Stefan Żółkiewski)
85. Maria Jankowska - "Wisła" jako czasopismo folklorysty
czne (prof. Julian Krzyżanowski)
86. Halina Kowalewska - Jan Karłowicz jako folklorysta
(prof. Julian Krzyżanowski)
87. Zdzisław Łapiński - Widzenie świata w poezji Juliana
Przybosia (prof. Marla Renata Mayenowa;
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88. Wojciech Podgórski - Poezja polityczna Księstwa Warszaw
skiego (prof. Juliusz Nowak-Dłutewski)
89. Jadwiga Twardzlk - Zdania rozwijające w polskim systemie
opozycji hipotaktyсcnych (doc. Krystyna Pisarkowa)
1972
90. Grzegorz Gazda - Futuryzm w Polsce na tle ówczesnych
tradycji literackich (prof. Stefania Skwarczyńska)
91. Maryla Hopfinger - Studia nad adaptacją filmową (prof.
Stefan Żółkiewski)
92. Krystyna Krzemień-Ojak - Maurycy Mochnacki. Program kul
turalny i myśl krytycznoliteracka (prof. Maria Żmigrodz
ka)
93* Kamile Rudzińska - Artysta wobec kultury. Dwa typy auto
refleksji literackiej: ekspresjoniści "Zdroju" - Witkacy
(prof. Stefan Żółkiewski)
94. Gertruda Wichary - Recepcja literatury baroku w czasach
Oświecenia w świetle działalności wydawniczej od 1741 do
1800 r. (prof. Czesław Hernas)
1973
95. Osesław Samojlik - Młody Luk&cs wobec modernizmu (prof.
Stefan Żółkiewski)
96. Magdalena Szyblatowa - Osobliwości leksykalne w języku
S.I.Witkiewicza (prof. Stanisław Jodłowski)
1974
97. Teresa Dobrzyńska - Delimitacja
tekstu literackiego
(prof. Maria Renata Mayenowa)
98. Maciej Grochowski - Środek czynności (narzędzie,substan
cja, materiał w strukturze zdania)
(doc. Zuzanna Topolińska)
99* Jadwiga Jagiełło - Polska ballada ludowa. (Próba okreś
lenia gatunku) (prof. Marla Renata Mayenowa)
Habilitacje
1964
1. Edmund Jankowski - "Liaty zebrane" Elizy Orzeszkowej
2. Roman Kaleta - Poezja polityczna polskiego Oświecenia
1780-1795. (Studia)
3. Stefan Treugutt - "Beniowski" Juliusza Słowackiego jako
przykład kryzysu indywidualizmu romantycznego
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4. В oman Zlmand - "Dekadentyzm" warszawski
1965
5. Zofia Stefanowska-Treugutt - Historia i profecja. Sta
dium o "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego11

1966
6. Alina Br odzka-Amstsr damska. - 0 kryteriach realizmu w ba
daniach literackich
7. Janusz Pelc - Zbigniew Morsztyn - arianin 1 poeta
8 . Jerzy Woronczak - Mlssale plenarium z H / H I w., rękopis
Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie
1967
9. Michał Głowiński - Przemiany powieści polskiej 22 wieku.
Wybrane zagadnienia
10. Zofia Sinko - Powieść zachodnioeuropejska w kulturze li
terackiej polskiego Oświecenia
1968
11. Kazlmiers Bartoszyński - Problem konstrukcji czasu w u
tworach epickich
12. Tadeusz Bieńkowski - Fabularne motywy antyczne w drama
cie staropolskim i ich rola Ideowa
13* Zbigniew Grollńskl - Tekstologia. Przekrój problematyki
14. Julian Lewańaki - Średniowieczne gatunki
dramatycznoteatralne
•
15. Krystyna Pisarkowa - Funkcje składniowe polskich zaimków
odmiennych
'
16. Wanda Roszkowska - Włoski rodowód komedii S.H.Lubomir
skiego
17* Anna Wierzbicka - Studia z semantyki
1969
18. Jan Błoński - Kikołaj Sęp-Szarzyński
1970
19* Paulina Buchwald-Pelc - Satyra czasów saskich
20. Maria Podraza-Kwiatkoweka - Młodopolskie harmonie i dy
sonanse. Studia
21. Teresa Michałowska - Między poezję a wymową. Tradycje i
konwencje staropolskiej prozy nowelistycznej
22. Ryszard Przybylski - Międzywojenna proza Jarosława Iwasz
kiewicza
23. Alina Witkowska - Słowiańskość - aielskość - rolniczość.
Problemy ideologii i estetyki polskiej lat 1800-1830
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1971
24. Hanna Dziechcińska - Biografistyka staropolska w latach
1474-1627. Kierunki i odmiany
25* Zenon Kmiecik - "Kraj" za czasów redaktorstwa Erazma
Piltza
26. Jerzy Kwiatkowski - Świat poetycki Joliana Przybosia
27. Franciszek Pepłowski - Z historii odezasobnikowych nazw
wykonawców czynności
23. Lucylla Pszczołowska - Rym. Studium monograficzne
29* Janusz Sławiński - Dzieło. Język. Tradycja
1972
30. Elżbieta Aleksandrowska - Studia nad "Monitorem".Z war
sztatu bibliografa
31. Irena Kwilecka - Tomasz Łysy ze Zbrudzewa (1500-1567).
(Analiza filologiczna i językowa rękopiśmiennych tekstów
nie znanego dotąd pisarza)
32. Ireneusz Opacki - Poezja romantycznych przełomów. Szki
ce
,
33« Kazimierz Rymut - Budowa słowotwórcza polskich form patronimicznyoh z przyrostkiem
1973
34. Witold Chwalewik - Studia o Conradzie
35. Janina Kamionkowa - Literatura i obyczaj doby romantyz
mu. Związki i konfrontacje
36. Danuta Turkowska - Études sur la langue et sur le style
de Jean Długosz
.
37. Barbara Cegłowa - Staropolskie nazewnictwo instrumentów
muzycznych

P r z y p i s y
Por.A.Piorunowa: Instytut Badań Literackich 1948-1958,
"Pamiętnik Literacki" 1958, z.4, s.599-603; taż: 15 lat In
stytutu Badań Literackich PAN, tamże 1964, z.2, s. 631-635;
S.Żółkiewski: 15 lat działalności IBL, "Nauka Polska" 1964,
nr 3, s.74-82; tenże: Z historii IBL, "Biuletyn Polonisty
czny" 1973 z. 49łS. 17 nn. - Dokładne informacje dotyczące
historii i dorobku poszczególnych pionów badań literaturo
znawczych IBL przynoszą artykuły w "Biuletynie Polonistycz
nym 1973, z. 49 i 50.
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^ Bozporządzenie Bady Ministrów z dn.
"Dziennik Ustaw BP" 1948, nr 37, poz. 266.

24 VIII 1948,

^ Obwieszczenie Prezesa Bady Ministrów z dn. 18 VIII
1951, "Monitor Polski" 1951, nr A-2, poz. 885.
* Rozporządzenie Bady Ministrów z dn. 9 VII1952,
tor Polski" 1952, nr A-63, poz. 953.

"Moni

^ Zob. Struktura i skład personalny pionu badań literac
kich Instytutu Badań Literackich PAK, "Biuletyn Polonistycz
ny" 1973, z. 49, b . 175-184.
^

Zob. w niniejszym zeszycie BP, s. 54.

^ Zob. Wydawnictwa Instytutu Badań LiterackichPolskiej
Akademii Nauk 1948-1973. Opracowała A.Piorunowa przy współ
udziale C.Gajkowskiej, Warszawa 1973«
Opracowanie zbiorowe

„PAMIĘTNIK LITERACKI”

"Pamiętnik Llteraoki", jedno z najstarszych czasopism
humanistycznych, posiada już swe opracowania monograficzne i
encyklopedyczne, file ma zatem powodu, by przypominać znaną
jego historię, którą w r. 1 9 7 2 , z racji 70-l*»cia czasopisma,
ozdobiono licznymi jubileuszowymi laurkami. Przewijał się w
nich przewodni motyw o czasopiśmie obrosłym dostojną trady
cją, długowiecznym, a jednocześnie młodym-nie tylko z racji
hołdowania nowoczesnej metodologii i uwzględniania aktualnej
problematyki badawczej, ale i prezentowania
coraz
nowych
generacji debiutantów naukowych. Przecież nie zmienił przy
tym ani klasycznej już szaty graficznej, ani
akademickiej
formy.
.
Od r. 1952 pismo jest organem Instytutu Badań Literac
kich (przedtem - Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickie
wicza), choć służy całej polonistyce krajowej i chętnie gości
na swych łamach zagranicznych badaczy literatury polskiej.
Długowieczność, wzbudzająca zaufanie i przywiązanie, szeroki
zasięg współpracowników, najwyższej nieraz klasy, 8 przede

