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O D  R ED A K C JI

Obecny X III tom „R ocznika” poświęcony został w części rozpraw i materiałów 
literaturze romantycznej. Cechą wyróżniającą ten tom  jest fakt, że zaprezentowa
ne w nim materiały i rozprawy zostały opracowane w przeważającej mierze przez 
młodych historyków literatury polskiej. M a to  tę osobną wartość, iż stanowi świa
dectwo nie tylko żywotności wielkiej literatury romantycznej, ale także jest dow o
dem ciągłości i trwałości zainteresowania tą  literaturą, k tórą kolejne generacje 
historyków interpretują w sposób często świeży i stosują nie obciążone rutyną style 
lektury.

Zarów no rozpraw a M. Śliwińskiego, który zajął się wielokrotnie omawianym 
cyklem Sonetów krymskich, jak  studium H. Waszkiel, przypominającej oryginalnym 
sposobem ujęcia mało zbadany utwór Z. Krasińskiego Niedokończony poemat, 
zarówno praca M . Stali ukazująca w ciekawy sposób wyobraźnię poetycką Słowac
kiego, jak  interpretacja Konrada Wallenroda, ciągle fascynującego miłośników 
Mickiewicza, dokonana przez E. Szymanisa -  są świadectwem faktu wielokrotnie 
stwierdzanego: każde pokolenie pragnie na nowo odczytać naszych wielkich rom an
tyków, każde próbuje odnaleźć w ich twórczości nie przebadane obszary i treści, 
szczególnie bliskie. Dział rozpraw otwiera praca znanej już z publikacji poświęco
nych rom antyzm owi H. Krukowskiej, zamyka zaś studium z zakresu kom para- 
tystyki pióra znanego edytora korespondencji Krasińskiego -  Z. Sudolskiego.

W części tom u poświęconej życiu organizacyjnemu i naukowemu naszego T o
warzystwa zgrom adzony został obfity m ateriał świadczący o aktywności zarówno 
poszczególnych Oddziałów, jak  Towarzystwa jako  całości. Sprawozdania ze Zjazdu 
Prezesów w Częstochowie i obchodów 10-lecia Oddziału w Piotrkowie Tryb. poprze
dzają relację z obrad Statutowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa w Łomży oraz 
z Sesji naukowej poświęconej recepcji Słowackiego. W spomnieć trzeba o wyborze 
pięciu Członków Honorowych naszego Towarzystwa, który to  tytuł zebrani w Łom 
ży Delegaci przyznali jednogłośnie zasłużonym badaczom  literatury polskiej. Ich 
kró tk ie  charakterystyki przedstawione na Zjeździe i przedrukowane w niniejszym 
tom ie, są zapowiedzią obszerniejszych prezentacji, które będą publikowane sukce
sywnie w dalszych tom ach „R ocznika” .



W spomnieć też trzeba, że w obecnym tomie znajduje się dowód niegasnącej 
pamięci o wieloletnim zasłużonym prezesie naszego Towarzystwa: drukujem y mia
nowicie sprawozdanie z przebiegu uroczystości nadania »mienia Juliana Krzyżanow
skiego szkole zbiorczej w Bukowsku.

W zakończeniu przypom inam y o zbliżającym się jubileuszu stulecia zało
żenia Towarzystwa i o konieczności grom adzenia przez Oddziały regionalnych 
m ateriałów  historycznych i ilustracyjnych.
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