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PRACOWNIA LITERATURY MIĘDZYWOJENNEJ

Pracownia Literatury Międzywojennej IBL PAN liczy dwunastu
pracowników: doc. dr hab. Alina Brodzka (kierownik),

doc.

dr

hab. Janusz Stradecki1 , dr hab. Maryla Hopfinger (od września
1987 r. - na rocznym urlopie bezpłatny«),dr hab. Józef Kelera;
dr dr Małgorzata Baranowska, Zbigniew Jarosiński, Hanna Kirch
ner, Anna Sobolewska, Marek Zaleski, Zygmunt Ziętek; mgr mgr
Anna Nasiłowska2 , Małgorzata Semczuk (sekretarz'.
Wszyscy w zespole zajmuję uię problematykę historycznoli
teracką i teoretycznoliterackę okresu międzywojennego oraz szerzej - piśmiennictwa po 1918 r., dwie oeoby wykonuję ponadto
prace edytorskie. Pracownia realizuje badania o charakterze ze
społowym oraz indywidualnym; część przedsięwzięć zespołowych ma
charaktsr ogólnopolski, a członkowie Pracowni uczeetniczą w
nich jako organizatorzy, redaktorzy i autorzy, część ogniskuje
się w Pracowni, a biorą w nich udział - oprócz Zespołu - nieli
czni autorzy z innych pracowni IBL oraz ośrodków uniwersytec
kich.

Pracownia uczestniczy też w badaniach międzynarodowych.
I.

Do przedsięwzięć o zasięgu krajowym, a zarazem wypeł

nianych przez Pracownię, należą:
- "Słownik literatury polskiej XX wieku” , którego współautorami.
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organizatorami i redaktorami sę: A. Brodzka, M. Semczuk,
A. Sobolewska fw ramach Pracowni^ oraz M. Puchalska i E. Szary-Matywiecka

spoza Pracowni '. Słownik dostarczyć ma informa

cji o podstawowych zjawiskach i procesach literatury polskiej
1890-1980 w kontekście kultury europejskiej. Zawierać ma ok.
240 haseł opracowywanych przez 150 autorów z IBL i spoza. Prze
widziana objętość "Słownika" wyniesie ok. 170 arkuszy w dwu lub
trzech woluminach, ukończenie pracy przewidywane jest na rok

,

1988. W zwięzku z przygotowywaniem "Słownika" Pracownia organi
zuje liczne zebrania specjalistów z całego kraju.
- "Obraz Literatury Polekiej", t. IV, s. VI, przedstawiający w
hasłach-sylwetkach oraz hasłach-artykułach przekrojowych i syn
tetyzujących 'z antologiami i bibliografię'' istotne zjawiska
prozy okresu międzywojennego ''1918-1939). Współautorami, orga
nizatorami i redaktorami merytorycznymi tej pracy sę A. Brodzka
i Z. Ziętek. Praca zawierać będzie 34 hasła o łęcznej objętości
ok. 100 arkuszy w dwu woluminach; ukończenie Jej przewidziane
jest na rok 1989. Również 1 to przedsięwzięcis jest okazję do
specjalietycznych zebrań, gromadzęcych badaczy z różnych ośrod
ków kraju.
II.

Przedeięwzięciem organizowanym przede wszystkim siłami

Pracowni, przy współudziale kilku autorów z Innych zespołów IBL
oraz ośrodków uniwersyteckich, Jest ton zbiorowy "Studia o pro
zie polskiej XX w. Formy - nurty - tendencje". Księżka ta cha
rakteryzować ma ważne zjawiska literatury polskiej w ujęciach
przekrojowych i analitycznych. Planowana jest na ok. 24 arkusze.
Redaktorem keięgi jest A. Brodzka, a autorami; M. Baranowska "Miasto w polskiej prozie współczesnsj"; M. Hopfinger - "Proza
w kulturze audiowizualnej"; Z. Jarosiński - "Nurty awangardowa
w prozie polskiej XX w."; H. Kirchner - "Polskie dzienniki pi-

-
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sarskie"; A* Nasiłowska - "Powieść pytań obywatelskich";
M. Semczuk - "Proza poetów"; A. Sobolewska - "Proza doświadczeń
wewnętrznych"; M. Zaleski - "światy odchodzące w przeszłość w
prozie polskiej XX w,"j Z. Ziętek - "Miejsce dokumentaryzmu w
przemianach prozy polskiej XX w."; oraz autorzy spoza Pracowni:
A. Martuszewska - "Schematy powieści popularnej"; L. Rola«Bur
ska - "Historia - przedsięwzięcie otwarte. O prozie Berenta«
(Malewskiej, Parnickiego"; 3. Tomkowski - "Metafizyka i cywili
zacja". Całość księgi ma być wykonana w 1990 r.
III.

Wśród indywidualnych prac członków Pracowni na pierw

szym miejscu wymienić trzeba ukończonę już, a jeszcze nie opublikowanę obszerną podręcznikowę syntezę hletorycznoliterackę
Z. Jarosińskiego "Literatura polska po 1945 r." ( w ramach serii
podręcznikowej "Dziejów literatury polskiej" pod red.

3. Ziom

ka).
Prace indywidualne w toku ogniskuję się wokół problemów
przemian kultury literackiej XX w . , ewolucji rodzajów, gatunków,
form wypowiedzi literackich w kontekście piśmiennictwa epoki,
przemian topiki literatury XX w. Osobnę, czwartę, grupę stano
wię przedsięwzięcia sdytorskie.
Do grupy pierwszej należę prace M. Hopfinger "Przemiany
funkcji literatury a nowe zjawiska komunikacji społscznej" (wy
konanie do 1990 r.) oraz 3. Stradeckiego "Julian Tuwim. Biogra
fia na tle życia literackiego epoki".
Do grupy drugiej zaliczyć można eyntetyzujęce, obszerne
prace 3. Kelery "Polski dramat XX w. ('1690-1980)" (wykonanie po
1990) i "Polski dramat współczssny

1940-1990" (wykonanie do

1990), a także A. Brodzkiej "Studia o prozie międzywojennej"
(wykonanie po 1990), Z. 3arosińskiego "Poezja T. Różewicza"
(rozprawa habilitacyjna - ukończenie 1989 r.), H. Kirchner
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"Twórczość Z. Nałkowskiej" (monografia» cz. II, wykonanie 1989) ,
M. Semczuk "Formy wypowiedzi w polskiej liryce współczesnej"
(wykonanie po 1990), A. Sobolewskiej "Poetyka doświadczenia we
wnętrznego (o poezji i prozie 1918-1980)" (rozprawa habilita
cyjna - ukończenie 1988); M. Zaleskiego "Studia o twórczości
Cz. Miłosza" (ukończona), Z. Ziętka "Przemiany prozy dokumentarnej 1930-1980" (wykonanie 1989) 1 "Współczesna proza wiejska
1 jej konteksty" (rozprawa habilitacyjna« ukończenie 1989).
Grupę trzecię reprezentuję prace: M. Baranowskiej "Urba
nlzm w literaturze XX-lecia międzywojennego" (rozprawa habili
tacyjna, ukończenie 1989); A. Nasiłowskiej "Młodość artysty ja
ko temat literacki (w prozie polskiej 1890-1980)" (rozprawa ha
bilitacyjna, wykonanie po 1990) i M. Zaleskiego "Centrum i pe
ryferie. Ojczyzny pisarskie w literaturze polskiej XX w." (roz
prawa habilitacyjna, ukończenie 1989).
W ramach odrębnej czwartej grupy długofalowych prac edy
torskich wymienić trzeba: edycję cięgłę "Dzienników" Z. Nałkow
skiej, opracowywanę przez H. Klrchner, edycję cięgłę "Dzieł*
Korczaka,

wepółopracowywanę także przez H. Kirchner oraz wyda

nie krytyczne "Pism" 0. Tuwima, opracowywane przez 3. Stradecklego.
IV.

Pracownia uczestniczyła autorsko (A. Sobolewska) , re

dakcyjnie (A. Sobolewska) oraz jako zespół dyskusyjny w sesji
"Polsko-skandynawskie kontakty literackie w XIX i XX w."
(1986); księga gromadzęca materiały tej sesji czeka na publika
cję (zredagowana w 1987 r.), W ramach współpracy międzynarodo
wej Pracownia uczestniczy też autorsko (H. Kirchner, Z. Ziętek)
oraz jako zespół dyskutantów w pracach MPK-9: "Ewolucja powieś
ci historycznej w XX w." - koordynowanych przez Instytut Badań
Literackich Węgierskiej Akademii Nauk, jak również w pracach
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Kongresu Sławistów (M. Baranowska, H. Kirchner), który od
będzie się w Sofii w 1988 r.
1 Doc. dr hab. Janusz Stradecki zmarł 12 III 1988 r.
O

Mgr Anna Nasiłowska obroniła pracę doktorską 4 maja

1988 r.

Alina Brodzka
luty 1988

PRACOWNIA LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ I POLITYKI KULTURALNEJ
(w organizacji)

Pracownia zatrudnia 4 pracowników: prof. dr Witold Nawroc
ki fkierownik), dr Henryk Michalski, mgr mgr Wojciech J. Kaj
toch i Małgorzata Łęczycka, Jest organizmem w stanie formowania
i profilowania swych planów naukowych. Jej stan psrsonalny nie
jest jeszcze ostatecznie uformowany i należy w nim dokonać
przesunięć i uzupełnień. Podczas badań polako-lltawsklch związ
ków literackich, czego rezultatem jest praca "Motyw Litwy w
literaturze polekiej XIX w." oraz informacyjne notatki i ar
tykuły o stanie kontaktów współczesnych, mgr M. Łęczycka usta
liła temat właenej pracy doktorskiej: "Litwa w pracach badaw
czych Aleksandra BrOcknera". Or H, Michalski kończy przygotowa
nie monografii twórczości Andrzeja Struga. Mgr W,J,

Kajtoch

zakończył pracę nad przygotowaniem monografii twórczoóci braci
Strugackich oraz kontynuuje przygotowanie rozprawy doktorskiej
na temat powojennej krytyki literackiej (pod kierunkiem prof.
dra M. Stępnia z UJ). Zainteresowania kierownika pracowni sku
piają się wokół historii współczesnej literatury polskiej.

