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4. 11 Pan Tadeuse" został skolaojonowany bez wydań pośmiertnych, 
z uwzględnieniem autografów.

Uznano zgodnie, że jeszoze przedwczesne byłoby podejmowanie 
prób ustalenia kanonu wydawniczego dla całej poezji. Przyjęto 
jedynie, że układ tomów będzie taki sam jak w Wydaniu Narodo
wym. Każdy z tomów wymaga innej metody opracowania.
Wobec konieczności podjęcia wstępnych decyzji oo do sposobu 

postępowania z ogromnym materiałem wariantowym postanowiono 
opracować zagadnienie skomponowania aparatu krytyoznego (prof, 
prof. К.Górski i Wł.Floryan).
Postulowano opracowanie następujących zagadnień jako przygo

towanie do właściwych prao redakcyjnyoh:
1. Ortografia autografów A.Miokiewicza. Zasady grafiki
2. Współczesne Miokiewiozowi normy ortografiozne.

PEACE Z ZAKRESU MATEMATYCZNYCH METOD W LINGWISTYCE
NA TERENIE POLSKI

Próby prac z tego zakresu toczą się w czterech ośrodkach 
(IBL-Warszawa, Wrocławski Ośrodek Instytutu Matematyoenego PAN, 
Pracownia Fonetyki Akustyoznej PAN i Zakład Fonograficzny Uni
wersytetu w Poznaniu, Zakład Instytutu podstawowych Problemów 
Techniki PAN w Gdańsku). Rozpoczął je Instytut Badań Literac- 
kioh, opracowująo materiały "Słownika pola&cssyzny XVI wieku” 
tak, by włąozyć w "Słownik” informacje liozbowe o częstości 
występowania poszozególnych form i wyrazów w rozmaitych tek
stach stanowiącyoh kanon źródeł. W związku z potrzebami "Sło
wnika” proi. Władysław Kuraszkiewioz (Uniw.Pozn.) i prof.Jó
zef Lukaszewiez(prof, statystyki Uniwersytetu Wrocławskiego) 
podjęli pierwsze praoe dotyczące zagadnienia powtarzalności 
wyrazów i szybkości wzrostu liozby haseł w miarę wzrostu obję
tości ekscerpowanego tekstu.
Jednooześnie praoe z zakresu metod matematyoznyoh w wersolo— 

gii podjął dr Jerzy Woronozak z IBL (w czasopiśmie "Internatio
nal Journal of Slavic Linguistios and Poetios“) oraz w publi- 
kaoji pt. "Poetyka” (PWN - Mouton, Warszawa 1961).
Dr Woronozak opracował jednooześnie zagadnienie oszacowania 

przy pomocy interesujących nas metod stopnia pokrewieństwa rę
kopisów zawierającyoh zespoły sekwenoji.
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Wrooławski Ośrodek Materna ty ozny, skupiony w Pracowni Zastój 
sowań Matematyki, zajmował się następującymi zagadnieniami:
A. Bartkowiakowa "Statystyczne charakterystyki stylu":

a) określenie w zdaniach opisowyoh Żeromskiego i Sienkiewi
cza - zbadano rozkład liczby słów w określeniu oraz roz
kład liczby określeń w zdaniu; wyniki oddano do druku w 
"Zastosowaniach Matematyki";

b) liczba słów w zdaniu pojedynczym i złożonym; wyniki nie 
opublikowane;

o) liczba zdań hipotaktycznych i parataktycznyoh w zdaniu 
złożonym - zbadano rozkłady i autokorelaoję; wyniki bę
dą opublikowane w "Zastosowaniach Matematyki". 

A.Bartkowiakowa - B.Gleichgewicht "0 długości sylabicznej wy
razów w tekstach autorów polskioh". - Badano rozkłady liczby 
sylab w słowie oraz zmiany średniej i entropii dla tekstów 
pochodząoyoh z XVI-XX wieku; wyniki oddano do druku w "Za
stosowaniach Matematyki” i w "Pamiętniku Literackim".

L.Żubrzyoka
Temat 1: "Badania języka polskiego dla potrzeb stenografii".
- Rozważano zagadnienie wielkośoi próby potrzebnej do upo
rządkowania grup spółgłoskowych i liter według częstośoi 
ioh występowania; wyniki zostały przekazane Stowarzyszeniu 
Maszynistek i Stenografów do opublikowania w ioh czasopiś
mie.
Temat 2: "Zagadnienie klawiatury maszyny do pisania". - W 
praoy, przygotowywanej do druku w "Zastosowańiaoh Materna- . 
tyki", będzie podana tablica ozęstośoi par znaków pisarskidh. 
W Ośrodku Poznańskim, skupionym w Praoowni Fonetyki Akustyoz- 

nej PAN i w Zakładzie Fonograficznym pod kierunkiem prof. .W. 
Jassema, prowadzone są następująoe praoe:
1. M. Steffenówna "0 częstośoi polskioh głosek" (opublikowa
na w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego). W dru
ku jest praoa tejże autorki pt. "Polskie listy logatomowe",
w której przeprowadzono badania statystyozne nad budową syla
by w wyrazach jedno i dwuzgłoskowyoh.
2. Prof. Jassem rozszerza zagadnienie języka i komunikacji, 
które opraoował włąozająo dane odnosząoe się do języka nie- 
mieokiego do badań nad językiem polskim. (Rzeoz o języku nie-; 
mieokim w druku u Niemeyera w Halle).



W Ośrodku Gdańskim (Zakład Instytutu Podstawowyoh Problemów ; 
Teohniki), w którym zainteresowania teorią informacji wiążą 
Się głównie z zagadnieniami telekomunikacji, są opraoowywane 
następująoe zagadnienia:
1# Teoria kodów i studia porównawoze kodów z językiem z punktu 

widzenia odpornośoi na zniekształcenia.
2. Badania struktury dźwięków mowy oparte na własnościaoh prze- 

kroozeń poziomu (praca prowadzona przez 3 osobowy zespół).
3. Badania entropii języka polskiego.
Prace powyższe prowadzone są pod kierunkiem prof. Jerzego 

Seidlera.
Uwaga: Informacja może byó niekompletna.

KONFERENCJA POETYKI 
(21-28.IX.1961)

Konferenoja odbywała się w Jabłonnie pod Warszawą. Była ona 
zorganizowana przez Instytut Badań Literackioh przy współudzia
le Biura Kształoenia i Doskonalenia Kadr Naukowyoh PAN oraz Mi
nisterstwa Szkolniotwa Wyższego.
Konferenoja ta stanowi ogniwo pewnego ciągu przedsięwzięć 

naukowyoh. I tak w r. 1958 IBL zorganizował w Krynicy kilku
dniowe seminarium poświęoone zagadnieniom języka poetyckiego.
W seminarium tym brał udział i praoami jego kierował prof. Ro
man Jakobson (Stany Zjednoczone).
W sierpniu 1960 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa kon

ferenoja poświęcona zagadnieniom poetyki. Referaty i dyskusje 
z tej konferenoji opublikowane zostały w księdze pt. "Poetyka" 
(PWN - Mouton, Warszawa 1961).
Program Międzynarodowego Zjazdu Slawistów, który ma się od

być w Sofii w r. 1963, przewiduje osobną sekoję poetyki. War
to zaznaozyć, że na dotychozasowyoh zjazdach slawistów ta pro
blematyka prezentowana była ubogo i wobec tego nie była wydzie
lana w osobną sekcję.
Konferenoja w Jabłonnie, podobnie jak poprzednia, miała cha

rakter roboczy. Jej tematyka obejmowała dwie dziedziny zagad
nień: matematyczne metody w poetyoe i lingwistyce oraz języ
koznawczą problematykę folkloru. Wybór takioh właśnie zagad-
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