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Stąd udział w sporządzaniu bibliografii (E. Gaworska) i recenzji 

wewnętrznych (H. Kapełuś, T. Komorowska), haseł dla wydawnictw 

encyklopedycznych (m.in. Słownik Literacki PWN, Encyklopedia 

Pedagogiczna), przeglądu w "Roczniku Literackim". Do tejże kate

gorii poniekąd należą wystąpienia prelegenckie (cały zespół) i 

coroczne prowadzenie zajęć uniwersyteckich dla studentów etno

grafii UW.

Perspektywy badawcze Pracowni uwarunkowane są zakresem i 

tematyką prac dotychczasowych oraz możliwościami nie zwiększają

cego się od dawna zespołu, do którego na przestrzeni ostatnich 

lat dziesięciu przybyła jedna osoba (mgr M. Kotowska). Tak więc 

w planach przewiduje się przygotowanie zespołowych syntez folk

lorystycznych o charakterze podręcznikowym, indywidualnych stu

diów i monografii, a także - jeśli pozwolą na to warunki wydaw

nicze - kontynuację serii klasycznych zbiorów pieśni i bajek.

Dr Helena Kapełuś

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU
W POSIEDZENIU GRUPY ROBOCZEJ LITERATUROZNAWCOW 
AKADEMII NAUK KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH 
/BERLIN 4 - 6 XI 1981/

Posiedzenie było drugą z kolei (po naradzie w Moskwie w 

1980 roku) naradą grupy roboczej opracowującej wspólny temat: 

"Walka ideologiczna a aktualne problemy współczesnego literatu

roznawstwa i estetyki". Brali w nim udział przedstawiciele irt- 

stytutów literaturoznawczych akademii nauk: Bułgarii, Czech, 

Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Mongolii, Polski, Słowa

cji, Węgier i Związku Radzieckiego. Polskę reprezentuję prof. dr
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S. Żółkiewski i doc. dr heb. K. Dmitruk. Posiedzenie odbyło się 

w Berlinie w Zentralinstitut für Literaturgeschichte Akademii 

Nauk NRD. Z ramienia IBL w obradach brał udział dr P. Stasiński.

Uczestnicy przedstawili referaty o rozmaitym stopniu mery

torycznego zaawansowania. Odbyła się dyskusja nad poszczególny

mi wystąpieniami: radzieckim, które dotyczyło całościowej anali

zy dzieła sztuki; polskim, dotyczącym programu badania komunika

cji literackiej w Polsce w latach trzydziestych; niemieckim, po

święconym problematyce recepcji literackiej w burżuazyjnym i 

marksistowskim literaturoznawstwie; węgierskim, dyskutującym po

jęcia "historyczności" i "logiczności" w teorii literatury; cze

chosłowackim, przedstawiającym plany udziału czeskich i słowac

kich badaczy w pracach grupy roboczej (związane głównie z dys

kusją relacji między strukturalizmem a marksizmem w literaturo

znawstwie); bułgarskim, proponującym trzy artykuły oparte na 

trzech różnych koncepcjach metodologicznych (komunikacyjno-lite- 

rackiej, hermeneutycznej, antropologiczno-literackiej) oraz mon

golskim, zawierającym projekt zwalczania maoizmu w filozofii li

teratury.

Uzgodniono, że plonem prac grupy roboczej będzie tom zbio

rowy opublikowany przez Bułgarską Akademię Nauk. Artykuły zgła

szane do tomu nie mogą liczyć więcej niż 80 stron, przy czym w 

tych ramach można zawrzeć prace nawet trzech autorów. Poszcze

gólnym współtwórcom tego zbiorowego wydawnictwa pozostawia się 

swobodę merytoryczną i metodologiczną w ramach ogólnego tematu. 

Uczestnikom prac pozostawi się również swobodę publikowania ca

łości lub części owego tomu w macierzystych przekładach. Ustalo

no również, że zostanie powołane wspólne kolegium redakcyjne, 

które dokona redakcji tekstów i napisze albo przedmowę, albo po

słowie wyjaśniające zadania całej publikacji.
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Przyjęto harmonogram dalszej pracy grupy roboczej. Spotka

nia odbędę się: w Pradze w 1982 r. (prawdopodobnie), w  Budapesz

cie w 1983 r., w Warszawie w  1984 r. i w Sofii (końcowe) w 1985 

r. Kolejne spotkania poświęcone będę przedyskutowaniu tekstów 

prezentowanych przez każdę ze stron partycypujących w pracach 

grupy roboczej. Koordynatorem całego tematu pozostaję nadal 

prof. A. Natew z Bułgarskiej Akademii Nauk.

Dr Piotr Stasiński

Z NOWYCH SERII WYDAWNICZYCH

DZIEJE POLSKIEJ KRYTYKI LITERACKIEJ

Przedsięwzięcie o charakterze syntezy historycznoliterac

kiej, podjęte w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN na przeło

mie 1977/1978 r. Zespół autorski przygotowujący "Dzieje polskiej 

krytyki literackiej" stanowią: prof. Michał Głowiński, doc. doc. 

Teresa Kostkiewiczowa, Elżbieta Sarnoweka-Temeriusz, Janusz Sła

wiński, dr dr Włodzimierz Bolecki, Marian Płachecki, mgr Marek 

Gumkow8ki. Koordynatorem prac i redaktorem całości jest J. Sła

wiński. Ogólna objętość dzieła wynosić będzie ok. 150 ark. Po

szczególne jego części będę kończone sukcesywnie - poczynając od 

1984 r. (ostatnia część - w 1987 r.) . "Dzieje..." będą próbą 

przedstawienia historii polskiej krytyki literackiej - od jej 

staropolskich początków po rok 1975. W  żadnej ze swoich części 

nie będą one przeglądem twórczości poszczególnych krytyków, lecz 

charakterystyką całości historycznoliterackich tego rodzaju, co 

szkoły, kierunki, środowiska itp. Informacje dotyczące życia i
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