
Od Redakcji
Prace Polonistyczne Studies in Polish Literature 31, 5-6

1975



OD REDAKCJIXXXI seria „Prac Polonistycznych” ukazuje się w trzydziestą rocznicę PRL. To, co było zalążkiem corocznej publikacji łódzkiego ośrodka i naukowych aspiracji polonistycznych w okresie dwudziestolecia, stało się trwałą manifestacją jego aktywności i możliwości badawczych. Trwałość owa — dzielona obecnie z wieloma innymi publikacjami tego typu w kraju — odróżnia przede wszystkim nasz czas i w nim pozycję nauki od czasów dawnych, kiedy trudności materialne i organizacyjne czyniły analogiczne przedsięwzięcia efemerydami nawet w ośrodkach o długowiecznej tradycji kulturalnej. Zwróci na to zapewne uwagę przyszły badacz jako na jedno z wielu znamion stabilizacji warunków istnienia narodu, owoc europejskiego pokoju, który nam wszystkim służy, chroniąc i nas w szczególności przed grożącym każdemu dawniej pokoleniu upustem krwi i utratą twórczych uzdolnień, pozwalając na dłuższy oddech w pracy i pełny jej cykl rozwojowy.Historia „Prac Polonistycznych” na przestrzeni trzydziestolecia nie była łatwa. Nie był to jednak też stopień trudności, który by odpowiadał zmaganiom kraju i narodu o podstawy swego bytu. Śród owych zmagań ginęły zapewne także inicjatywy i przedsięwzięcia cenne, ale nie poparte dostatecznym, niezbędnym uporem czy staraniem o trwanie i współtworzenie nowej rzeczywistości społecznej. Zmieniające się w ciągu trzydziestolecia zespoły redakcyjne „Prac” miały od początku na oku wierne towarzyszenie dokonującym się przeobrażeniom, zmierzającym m. in. do jedności i powszechności kultury narodowej. I dzięki temu „Prace Polonistyczne” są obecne, gdy święcimy trzydziestolecie PRL.Podjęto „Prace Polonistyczne” po wojnie w obrębie Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, którego zarząd główny mieścił się wtedy w Łodzi. Korzystano początkowo z importu sił naukowych, jakie ściągnęła do naszego miasta jego rola zastępczej stolicy. Po niejakich perypetiach organizacyjno-formalnych, 



6z których salwowało „Prace” miejscowe nauczycielstwo — trwałego i niezmiernie życzliwego oparcia dostarczyło im przekształcone z Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk — Łódzkie Towarzystwo Naukowe — i jemu przede wszystkim „Prace” zawdzięczają swe istnienie. Wokół „Prac” zgromadził się liczny już wówczas poczet pracowników podstawowej dla rozwoju nauki w mieście placówki, również powołanej do życia przez władze Polski Ludowej — Uniwersytetu Łódzkiego i jego katedr polonistycznych, ale i w utrwaleniu bytu czasopisma władze Uniwersytetu miały cenny udział.Od samego początku trafna polityka redakcji stawiała na obecność młodych w „Pracach Polonistycznych”. Dziś, kiedy ich nazwiska znaczą niekiedy sporo w nauce, nie odstępujemy od pierwotnej zasady, troskę o jakość naukową publikacji realizując już w stadium jej przygotowania. W związku z tym pozostaje również staranie o komunikatywność, by z „Prac” mógł czerpać informacje czytelnik interesujący się literaturą i był w stanie kontrolować jej interpretację. Wreszcie sprawą nieostatnią w porządku naszych obowiązków jest systematyczne przyczynianie się na miarę danych możliwości (niestety — nie potrzeb) do podnoszenia samowiedzy kulturalnej w środowisku o wyjątkowej w kraju przeszłości i strukturze: tradycji nowoczesnych walk proletariatu o wyzwolenie społeczne i narodowe oraz strukturze, w której on przeważa.


