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PRACE BIBLIOGRAFICZNE I DOKUMENTACYJNE
W INSTYTUCIE BADAN LITERACKICH PAN
1948— 197?

T)rowadzenie oraz wydawanie prao bibliograficznych i e-*• dytorskich należało do naczelnych zadań Instytutu od
chwili powstania w 1948 r. Zdawano sobie sprawę, iż właśnie
Instytut przez stworzenie zespołów wykwalifikowanych pracow
ników, a jednocześnie prowadzenie prac według jednolitej me
tody, może i powinien umożliwić - postulowane od dziesiątków
lat - opracowanie podstawowych bibliografii literackich, bie
żących i retrospektywnych, oraz kontynuować w sposób odpowia
dający wymogom współczesnej nauki wysiłki takich wybitnych badaczy, jak G.Korbut, K.Piekarski, W.Hahn,S.Vrtel-Wierczyński.
Najgorętszym rzecznikiem prac tego typu był ówczesny zastępca
dyrektora Instytutu K.Budzyk.
Dla realizacji rozległych planów powołano już w listopa
dzie 1948 r. Zakład Bibliografii, powierzając kierownictwo Eracowni Księgoznawstwa i Bibliografii Staropolskiej A.Kaweckiej-Gryczowej, a organizację prac nad bibliografią literacką bie
żącą - S.Vrtel-Wierozyńskiemu. Pod jego kierownictwem została
utworzona Poznańska Praoownia Bibliograficzna, która już pod
koniec 1948 r. rozpoczęła pracę nad "Polską bibliografią li
teracką".
W tym samym ozasie Instytut przejął opiekę nad retrospek
tywną bibliografią literackiej zawartości czasopism polskich
XIX i XX w. (do r. 1939) rozpoczętą w latach okupaoji przez
A.Bara. Sprawa realizacji tej bibliografii, uznanej od
po 
c z ą t k u dwudziestolecia międzywojennego za jedną z najpilniej
szych potrzeb polskiej nauki o literaturze, nie mogła zostać
urzeczywistniona ze względu na ogrom przedsięwzięcia, przekra
czającego siły i możliwości pojedynczego badacza.Pomoc finan
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sowa udzielona przez IBL pozwoliła na zorganizowanie w Krako
wie zespołu pracowników, który pod kierunkiem A.Bara
kontynuwał i rozwijał praoe korzystając z bogatych zbiorów Biblio
teki Jagiellońskiej. Niezależnie od zespołu krakowskiego,pra
cą nad bibliografią literackiej zawartości czasopism
prowa
dził zespół poznański pod kierunkiem S.Vrtel-ïïierczynskiego,
skupiając uwagą na czasopismach wielkopolskich i pomorskich.
Na początku r. 1950 zainicjowano kolejne wielkie przed
sięwzięcie bibliograficzne - nową edycję "Literatury polskiej"
G.Korbuta, podjętą1w oparciu o uchwałę Komitetu Rady Minis
trów do Spraw Kultury z dnia 18 kwietnia 1950 r.Wykonanie po
wierzono Instytutowi Badań Literackich z poleceniem powołania
specjalnego Komitetu redakcyjnego. Ï7 skład Komitetu weszli:
K.Budzyk - jako redaktor naczelny, oraz redaktorzy
poszcze
gólnych tomów według podziału Korbuta: R.Poliak, T.Mikulski,
I.Śliwińska, Z.Szweykowski, E.Korzeniewska (jako redaktor to
mu piątego, który miał objąć pisarzy współczesnych). Sekreta
rzem Komitetu został S.Stupkiewicz. Do realizacji wydania po
wołano specjalne zespoły w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie.
Obok wymienionych przedsięwzięć podjęto w tym samym cza
sie wiele innych prac bibliograficznych o węższym
zakresie,
m.in. bibliografie zawartości wybranych czasopism nurtu
po
stępowego, nad którymi prace przejął i rozwinął powstały w ro
ku 1951 Dział Dokumentacji Literatury końoa XIX i XX wieku,
prowadzony przez E.Korzeniewską. V? latach 1952-1953 Dział za
inicjował wydawanie niektórych opraoowań w dwu seriach: Mate
riały do Dziejów Postępowej Publicystyki i Materiały Biblio
graficzne .
okresie dwudziestopięcioletniej działalności Instytutu
prace bibliograficzne i dokumentacyjne zostały poważnie roz
winięte. Szczupły zespół pracowników, którzy początkowo wyko
nywali tylko prace zlecone, rozrósł się w stałą kadrę, łączą
cą kwalifikacje specjalistyczne, bibliograficzne, z przygoto
waniem polonistycznym, historycznoliterackim.
Jej
dorobek
przedstawiony w przybliżonych liczbach wynosi ok. 3 500 ark.
wyd. opublikowanych, ok. 3 500 stronic prac w maszynopisach i
ok. 1 100 000 opisów bibliograficznych w kartotekach,
które,
nie przeznaczone w całośoi do opublikowania, służą za bogate
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źródło wszelkim badaniom naukowym, wydawniczym ij publicysty
cznym. Składają sią nań różne rodzaje prac bibliograficznych,
o rozmaitym zakresie i zasiągu: bibliografie bieżące i
re
trospektywne, bibliografie dziedzin, zawartości czasopism,mo
nografie bibliograficzne osobowe, monografie bio-bibliograficzne oraz prace słownikowe, kalendarze życia i twórczości pi
sarzy, kroniki życia literackiego. Przedstawiają sią one na
stępująco:

I. PRACE 0 UJĘCIU CAŁOŚCIOY/YM
1. "Polska bibliografia

literacka"

Od r. 1954, kiedy ukazał sią pierwszy tom
bibliografii,
do chwili obecnej opublikowanych zostało 19 roczników za lata
1944/1945 - 1952/1953, 1956-1969, każdy w objątości 80-100 ark.
wyd. (W druku znajdują sią roczniki za lata 1970 i 1971,
»
przygotowaniu roczniki 1972 i 1954/1955.' Kierownikiem całoś
ci był przez 15 lat S.Vrtel-’
.7ierczyński. Po jego śmierci w r.
1963 prace kontynuuje zespół Pracowni Bibliografii
Bieżącej
pod kierunkiem J.Pormanowicz, w dawnym składzie: J. Formanowioz, B.Karelusówna, T.Kwiekowa, Ы.К.Maciejewska,E.Kendelska,
K.fcarek-Schöneichowa, К.Szymanowski, K.Tokarzówna, T.Tyszkiewiczówna, E.Witkowska, E.Ziomkowa. Poszczególne roozniki (od
1959^ redagują kolejno członkowie zespołu. Redaktorem nauko
wym dzieła była B.Rafałowska (do 1956\ następnie \'i. Suchodol
ski; po jego śmierci, w r. 1966, powierzono tę funkcję J.Cze
chowskie j.
Zgodnie z przyjętą koncepcją "Polska bibliografia lite
racka" przynosi bardzo szeroko ujętą dokumentację ruchu lite
rackiego i naukowoliterackiego. Obejmuje teksty literackie i
paraliterackie, zarówno autorów polskich, jak przekłady z li
teratur obcych; rejestruje w całości dorobek naukowy w zakre
sie literaturoznawstwa, materiały dotyczące życia literackie
go; zawiera pełną bibliografię teatralną. Uwzględnia pozycje
opublikowane osobno w postaci druków zwartych oraz zamiesz
czane w prasie periodycznej, także codziennej,w dziełachrfciorowyoh, a nawet w programach têatralnych. Liozba
czasopism
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polskich wyzyskanych przy opracowaniu poszczególnych
roczni
ków waha sią od 400 do 500, a czasopism zagranicznych - od kil
kunastu w latach początkowych do ok. 50 w ostatnim okresie.
Liczba kart wypisanych przy opracowaniu jednego
rocznika
wynosi ok. 40 000; w druku daje to ok. 7 000 pozycji jednost
kowych i zbiorowych.
Określony cel publikacji i wynikające z niego dążenie
do
objęcia całego zakresu tematycznego i zasięgu wydarmiczego zdedydowały o pewnej odmienności "Polskiej bibliografii literac
kiej" od bibliografii bieżących w innych dziedzinach nauki.Wyma;
rra ona dużego nakładu pracy i dłuższego okresu produkcji, oo
utrudnia jej pełnienie funkcji szybkiego, aktualnego informa
tora, wskazującego na najważniejsze bieżące pozycje z zakresu
literaturoznawstwa. Z drugiej jednak strony, takie ujęcie wzma
ga jej walory, tworząc z tej bibliografii dzieło
o trwalszej
wartości, odpowiadające swoistym potrzebom nauki historycznej,
jaką jest nauka o literaturze; dzieło fundamentalne, które uwalnia nas od obaw, że za lat kilkadziesiąt - ze względu na
nową problematykę wysuniętą przez przyszłe badania - będziemy
musieli rozpoczynać na nowo prace nad retrospektywną
biblio
grafią literackiej zawartości czasopism.
Stała dążność zespołu do ulepszenia pracy,wyzyskiwanie wła
snych doświadczeń i uwag odbiorców sprawiły, iż pomiędzy serią
pierwszą a rocznikami od 1956 - przy zasadniczo nie zmienionej
koncepcji i metodzie pracy - istnieją spore różnice: zawężono
zakres tematyczny, rezygnując z materiałów z dziedzin pokrew
nych, jak bibliotekarstwo czy księgoznawstwo, które mają włas
ne bibliografie; wyraźnie poszerzono zasięg wydawniczy, jeżeli
chodzi o uwzględnianie poloników zagranicznych; od rocznika 1966
(wyd. 1969 ) objęto rejestracją również dokumenty audiowizual
ne: płyty z nagraniami utworów literackich, nagrania radiowe i
telewizyjne (na taśmach magnetofonowych lub taśmach telerecordingu zachowanych w Archiwum Polskiego Hadia i Telewizji w War
szawie', utwory literackie przeznaczone specjalnie lub adapto
wane do realizacji radiowej i telewizyjnej oraz polskie filmy
fabularne przeznaczone na duży ekran lub do telewizji; od rocz
nika 1967 notowane są też druki brajlowskie.Równocześnie zao
strzono kryteria selekcji w zakresie doboru źródeł i materia
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łów. W wielu przypadkaoh hasło autorskie wprowadzane jest do
piero dla pisarza legitymującego się pozycją książkową,zakła
da się jednak, że jeżeli pisarz ten będzie nadal rozwijał dzia
łalność literacką - w kolejnym roczniku zamieszczona zostanie
notatka o jego twórczości z lat poprzednich. Wyselekcjonowane
materiały przechowywane są w kartotekach Pracowni i udostęp
niane zainteresowanym.
W oparciu o materiały "Polskiej bibliografii literackiej"
opracowywana jest od r. 1962, z okazji międzynarodowych
kon
gresów slawistów, "Bibliografia nauki o literaturze polskiej i
innych literaturach słowiańskich w Polsce", za okresy pięcio
letnie1.

?.. "Nowy Korbut"

Nowa edycja "Literatury polskiej" G.Korbuta polegać miała
początkowo jedynie na uzupełnieniu "bloku Korbutowego" materia
łem za lata 1928-1950 i listą autorów opracowanych
oraz
na
zmianie układu na alfabetyczny (w każdej części).Po dwu latach
pracy przekonano się jednak, że sam "blok Korbutowy"
wymaga
gruntownego przepracowania i dopełnienia również za lata wcześ
niejsze. Prowadzone od r. 1953 prace w tym kierunku zasadniczo
zmieniły charakter i funkcję dzieła, przeobrażając je z "książ
ki podręcznej informacyjnej dla studiujących naukowo
dzieje
rozwoju piśmiennictwa polskiego" w "bibliografię literatury.pol
skie j".
Wydawnictwo zostało zaplanowane na 19 tomów.Poprzedziły je
dwie publikacje oparte na materiałach gromadzonych do "Nowego
Korbuta": "Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia.
Materiały", pod red. K.Budzyka, R.Poliaka i S. Stupkiewicza(l954)
oraz "Adam Mickiewicz. Zarys bibliograficzny",opracowany przez
I.Śliwińską, W.Roszkowską-Sykałową i S.Stupkiewicza (19574
Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut" zaczęła uO
kazywać się w r. 1963. Do r. 1973 wydano 14 tomów .
"Nowy Korbut" przejął z pierwowzoru podstawowy zasób haseł
oraz zasadę trójczłonowego układu materiałów w hasłach osobo
wych (życiorys faktograficzny, bibliografia podmiotowa,biblio-
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grafia przedmiotowa). Znaoznie poszerzył natomiast informaoje
biograficzne oraz zakres uwzględnianyoh w bibliografii mate
riałów historycznoliterackich i poddał je krytycznemu opraco
waniu odpowiadającemu aktualnej świadomości. Zwrócono większą
uwagę, zwłaszcza w tomach dotyczących okresów wcześniejszych,
na zagadnienia z zakresu ogólnej kultury polskiej i europej
skiej, a także teatru, nauki, szkolnictwa, drukarstwa.'.? opra
cowaniu haseł ogólnych (w formie zestawień bibliograficznych)
i rzeczowych (w formie artykułu informacyjnego i bibliografii
opracowań' dążono do całośoiowego przedstawienia
problemów,
uwzględniając w dużym stopniu prace z a g r a n ic z n e . Równie
wy
raźne zmiany nastąpiły w zestawie haseł osobowych:
znacznie
uzupełniono listę autorów przez wprowadzenie pisarzy nowo od
krytych, nie znanych Korbutowi lub z różnych przyczyn pomija
nych w przeszłości. Równocześnie zdecydowano pominąć - jeżeli
chodzi o literaturę po r. 1863 - autorów nie związanych ztwór
czością literacką ani z nauką o literaturze.
'.7 latach 1963-1966 opublikowana została
ostatnia część
"Bibliografii literatury polskiej" (nie objęta ogólną numera
cją) - "Słownik współczesnych pisarzy polskich",
opracowany
przez zespół w składzie: Z.Biłek, M.Brykalska, J. Сzáchov?ska,
H.Filipkowska, J.Kądziela, F.Lichodziejewska, R.Loth, J.Stradecki, В.Winklowa, pod redakcją E.Korzeniewskiej."Słownik" ob
jął nie uwzględnioną przez Korbuta literaturę pierwszej poło
wy XX w. W zrębie głównym zamieszczono hasła bio-bibliograficzne 826 pisarzy, krytyków, historyków i teoretyków literatu
ry, którzy rozwinęli twórczość w okresie 1918-1950. .7 części
wstępnej podano m.in. 14 haseł rzeczowych, zawierających in
formacje o ważniejszych instytucjach i grupach literackich,zaś
w tomie 4 - obok uzupełnień i indeksów - został
opracowany
słownik pseudonimów, zawierający ok. 5 000 rozwiązań.
Jest rzeczą oczywistą, iż "Słownik" nie mógł być wydaw
nictwem zamkniętym, tak ze względu na dobór haseł osobowych i
brak nowych generacji wybitnych pisarzy współczesnych,jak ze
względu na konieczność stałego uzupełniania informacji
bio
graficznych i bibliograficznych. Toteż w r. 1966 utworzona zo
stała w IBL Pracownia Słownika V/spółczesnych Pisarzy Polskich
(od r. 197? - Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej),
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pod kierunkiem J.Czachowskiej, która podjęła prace nad przy
gotowaniem nowej serii "Słownika”, obejmującej pisarzy debiu
tujących w latach 1950-1965. «7 r. 1973 zespół autorski w skła
dzie: K.Brykalska, J.Czachowska, F.Lichodziejewska, R.Loth i
B.ľ/inklowa, ukończył opracowywanie tomu 1 (A - K) i rozpoczął
pracę nad tomem drugim. Równocześnie od r. 1970 gromadzone są
materiały uzupełniające serię pierwszą o okres po r. 1957.

3. Bibliografia literackiej zawartości czasopism
XIX i XX wieku (do roku 1939)
Materiały zgromadzone przez zespół krakowski pracujący pod
kierunkiem A.Bara zostały, po wyczerpaniu zasobu czasopism Bi
blioteki Jagiellońskiej i innych bibliotek krakowskich, prze
wiezione do Warszawy, gdzie kontynuowano pracę w Pracowni Edy
torstwa i Dokumentacji Literatury XIX w. pod kierunkiem ÏÏ.Su
chodolskiego, a następnie - E.Jankowskiego. Powstała stąd bi
bliografia, opracowana w formie kartoteki, liczącej ok. 900 000
opisów, nie przewidziana do całościowej publikacji, obejmuje
materiały z ponad 2 000 ozasopism polskich, a także dzieł zbio
rowych, almanachów i ksiąg pamiątkowych. Uwzględniono w niej
prace literackie i pozaliterackie pisarzy, a także twórczość
publicystów i krytyków, starając się rozszyfrowywać pseudoni
my i ustalać autorstwo pozycji anonimowych; rejestrowano do
robek naukowy historyków literatury i badaczy, przedstawicie
li innych dyscyplin humanistycznych (neofilologii^ filozofii,
i estetyki, językoznawstwa), a jednocześnie wszelkie opraco
wania o ich życiu i twórczości - od obszernych artykułów po
notatki recenzyjne, drobne polemiki itd. '.Yiększość opisów bi
bliograficznych (ok. 750 000) tworzy kartotekę autorów
pol
skich XIX i XX w., liczącą ponad 7 000 haseł autorskich. Uzu
pełniają ją informacje o dziełach zwartych, przekładach
na
języki obce oraz o ikonografii (fotografiach,podobiznach,ilu
stracjach do utworów'.
Pozostałe opisy, w etapie początkowym gromadzone niesyste
matycznie, dotyczą autorów XVI-XVIII w., literatury obcej w
Polsce (ok. 50 000 opisów^ oraz haseł rzeczowych, takich jak
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prądy i kierunki literackie, grupy literackie, żyoie literac
kie i jego przejawy, instytucje i towarzystwa naukowe, czaso
piśmiennictwo, problemy teorii literatury i edytorstwa.
Zebrane materiały pod względem dokładnośoi opracowania po
szczególnych źródeł, jakości opisów bibliograficznych nie są,
niestety, jednolite. Wpłynęły na to różne czynniki w okresie
przeszło ówierówieoza pracy. Niemniej, udostępniane już od 15
lat zainteresowanym, stanowią bogate źródło prao naukowych i
wydawniczych.

A. "Słownik pseudonimów pisarzy polskioh"
Prace nad "Słownikiem" rozpoczęte zostały w r. 1968,
Re
dakcję naczelną objął E.Jankowski; redaktorami materiałów z po
szczególnych okresów literackich zostali: T.Witozak (okres sta
ropolski^, E.Aleksandrowska (Oświeoenie), C.Gajkowska (Roman
tyzm^, J.J.Lipski (Pozytywizm, Młoda Polska),
J. Czachowska
(Współozesność, po r. 1918). Oprócz wymienionyoh do zespołu au
torskiego weszli: J.Kaczyńska, W.Roszkowska-Sykałowa, D.áwierczyńska oraz osoby zatrudnione na pracach zleconych.Prace zes
połowe, polegające w pierwszym okresie na ekscerpcji podstawo
wych bibliografii: "Retrospektywnej bibliografii zawartości li
terackiej czasopism'polskich XIX i XX w. (do 1939)", "Polskiej
bibliografii literackiej", "Bibliografii polskiej" Estreiche
rów i in. pozwoliły zgromadzić w oiągu pięoiolecia ok. 150 000
opisów pseudonimów rozwiązanych i nie rozwiązanyoh.
"Słownik", nagląco potrzebny praoownikom naukowym, publioystorn i bibliotekarzom, gdyż opraoowany przed ok. 35 laty przez
A.Bara i doprowadzony do r. 1935 "Słownik pseudonimów" nie od
powiada już obecnemu stanowi badań historyoznoliteraokich ani
też wymogom współczesnej pseudonimografii, uwzględni pseudoni
my pisarzy polskich, działającyoh w kraju i za granioą, od po
czątków literatury po r. 1970. Opierając się na gotowych pra
cach bibliograficznych, biograficznych, enoyklopediaeh,antolo
giach, pamiętnikach, a w ograniczonych wypadkach również
na
materiałaoh rękopiśmienno-arohiwalnych, ma zebrać
rozwiązane
pseudonimy, pod którymi ogłaszane były tak druki zwarte, jak
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utwory w wydawnictwach ciągłych. Zgodnie z postulatami współ
czesnej peeudonimologii, podawać bidzie dokumentaoją w miarą
możności pełną: w części obejmującej wykaz pseudonimów
roz
wiązanych - miejsoe występowania 1 postawą rozszyfrowania; w
części zawierającej wykaz autorów - datą i miejsoe urodzenia
i śmierci, legitymacją literaoką, i alfabetyozne wyliozenie
pseudonimów rozwiązanych. Ukończenie prac
nad "Słownikiem"
przewidziane jest na r. 1977.

I I . PEACE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ОКНЕSÓW

1. Średniowiecze
W r. 1959 Instytut Badań Literackich włąozył sią do planu
prac naukowych związanych z obchodami Tysiąoleoia Państwa Bab
skiego. K.B.Mayenowa wy sunąZa wówosas projekt podjąoia reje
stracji średniowiecznych rękopisów o treśoi literackiej,znaj
dujących się w bibliotekach i archiwach krajowych. Bealizaoja
tego zamierzenia pozwoliłaby nadać badaniom nad polską twór
czością literaoką w języku łacińskim taką samą rangą, oo ba
daniom nad wczesnym piśmiennictwem w języku polskim, oraz zo
rientować sią, w jakim stopniu w Polsce średniowiecznej znana
była literatura antyczna i ogólnoeuropejska* Jednocześnie wy
sunięto propozycją podjąoia edyoji ważniejszych zabytków śred
niowiecznej literatury polskiej. Komitet Przygotowąwozy
Ob
chodu Tysiąclecia Państwa Polskiego zatwierdził poiqrisze wnios
ki i przyznał odpowiednie subwenoje. V «kład powołanej podko
misji Historii Literatury weszllt K.Vyka (przewodniczący), J.
Krzyżanowski, M.R.Mayenowa, S.Yrtel-Sierja*yński,J.Woronczak.
'S wyniku rejestracji materiałów powstała kartoteka llterariów średniowiecznych, obejmująca wszystkie rękopisy literaokie do połowy XVI w. Vykonáno ją w Pracowni Literatury áredniowieoznej pod kierunkiem J.Voronozaka. Do prao rejestracyj
nych przystąpiono w r. 1960. Opracowano 2 411
manuskryptów,
zawierająoych 12 050 opisów. Prawie kompletnie uchwycono prze
de wszystkim zbiory nie opracowane katalogowo. Powstały trzy
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kartoteki o układzie incipitovrym, autorskim i tematycznym oraz
indeksy. Próoz kartoteki założono fototekę, zawierającą mikro
filmy i powiększenia wybranyoh stronic mikrofilmów.
Następnym etapem realizaoji wysuniętych postulatów
było
podjęcie edycji polskich średniowiecznych zabytków literackich.
W ten sposób została zapoczątkowana dawno projektowana serial"
Biblioteki Pisarzów Polskioh, która ma objąć wszystkie najdaw
niejsze rękopiśmienne przekazy piśmiennictwa polskiego. Teksty
mają ukazywać się w trzeoh wersjach: fototypicznej, translitero-wej i transkrybowanej, z możliwie wszechstronnym i bogatym
aparatem krytycznym. Dotychczas wydano z tej serii trzy pozy
cje pod naczelną redakcją M.B.Mayenowej: "Bogurodzica" (1962),
"Polskie wierszowane legendy średniowieozne" (1962),"Bozmyślania dominikańskie", t.I (1965).

2. Okres staropolski
Omówienie prac dokumentacyjnych dotyoząoych
tego okresu
(Odrodzenie, barok' trzeba rozpocząć od prezentacji kartoteki
rękopiśmiennych literariów staropolskich okresu 1550-1750,przy
gotowywanej w Pracowni Literatury Staropolskiej.
Rejestracją tych materiałów kierowała w latach 1963-1971
I.Pabiani-tHadeyska, następnie Ii.Zachara. Kartoteka ma zewidencjować wszystkie rękopiśmienne zabytki literaokie i paraliteraokie znajdujące się w bibliotekach i archiwach polskich.
Na podstawie zgromadzonego materiału powstały dwa ciągi kar
totekowe - "kart rękopisu" i "kart utworu". Opracowano już po
nad 10 000 utworów. Indeksy pomocnicze do zebranego materiału
znajdują się w stadium przygotowywania. W najbliższym czasie
ukaże się "Inwentarz zawartości opisów literackich(zbiory war
szawskie)" w opracowaniu W.Podgórskiego i K.Zachary.
W Pracowni Dokumentaoji i Bibliografii Staropolskiej(w la
tach 1948-1968 pod kierunkiem A . Kaweckiej-Gryсzowej, potem W.
Korotaja) prowadzone są praoe bibliograficzne i księgoznawcze.
Dla okresu staropolskiego stanowią one nierozerwalną całość. W
wyniku gromadzenia materiałów powstało wiele kartotek. Grupa'
pierwsza - to kartoteki bibliograficzne.
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W zakresie ogólnej bibliografii retrospektywnej Pracownia
rozporządza kartoteką piśmiennictwa staropolskiego w układzie
rzeczowym, sporządzoną na podstawie I "Bibliografii polskiej"
Estreichera. Ten nowy sposób podziału naszego dorobku piśmien
niczego miał zobrazować rozwój poszozególnych dziedzin piśmien
nictwa staropolskiego - od pierwszej) książki drukowanej ze
schyłku XV w. do końoa w. XVIII. Projekt został poddany ocenie
W.Borowego, J.Krzyżanowskiego, E.Poliaka, K.Budzyka. Kryteria
podziału narzucił w pewnym sensie sam materiał.Podzielono wiąo
piśmiennictwo według dziedzin (np. filozofia, prawo, historia,
literatura itd. ) oraz wyróżniono panegiryki i druki prawnopań
stwowe . W ten sposób wyodrębnionych zostało 14 zasadniczych grup,
z rtórych każda została rozbita na mniejsze zespoły piśmienni
cze.
Poszozególne grupy kartoteki nie mogą zastąpić bibliogra
fii speojalnych, lecz stanowią punkt wyjśoia do dalszyoh
po
szukiwań oraz umożliwiają szybką realizację rozmaitych kwerend.
Kartoteka zawiera ok. 90 000 kart.
Pracownia prowadzi ponadto kartoteki do bibliografii spe
ojalnych, jak: kartoteka bibliografii osobowej Andrzeja Prycza
Modrzewskiego, uzupełniana na bieżąoo (kart ok. 4 500), karto
teka bibliografii podmiotowej Mikołaja Reja oraz kartoteka bi
bliografii dramatu staropolskiego od poozątków
do powstania
Soeny Uarodowej (1765), obejmująca pozyoje dramatyczne pełnoterstowe, programy teatralne tego okresu, dialogi paradramatyczne, intermedia, wiadomości o sztukaoh wystawianych(ok. 8 000
opisów'.
Kartoteki te stanowią źródło umożliwiająoe
przygotowanie
publikacji bibliograficznych. Listę ioh otwiera
bibliografia
osobowa pt. "Andrzej Prycz Modrzewski" .
Kolejną publikacją był pierwszy tom bibliografii pt. "Dra
ma: staropolski od poozątków do powstania Sceny Narodowej",za
wierający "Teksty dramatyczne drukiem wydane do r. 1765"^. Na
stępne dwa tomy - drugi: "Programy teatru staropolskie go "»trze
ci: "Intermedia, wiadomości, indeksy zbioroze, uzupełnienia" zmjdują się w przygotowaniu. Osobno ma się ukazać bibliogra
fii rękopiśmiennych utworów dramatyoznych. W r. 1970
ukazała
sit drukiem "Bibliografia dzieł Mikołaja Beja. Okres staropol
ski", opracowana przez I.Bostkowską.
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ropolskiej stanowią praoe nad dziejami dawnej książki. Zebra
ne materiały zgromadzono w następujących kartotekach księgoznawozyoh: 1) indeks drukarzy polskich od XV do końca XVIII w.,
sporządzony na podstawie kartoteki piśmiennictwa staropolskie
go w układzie rzeczowym. W miarą opracowywania Jest stale u—
zupełniany. Liczy ok. 60 000 kart i posiada pomocniczy indeks
poloników drukowanych za granicą; 2) obok indeksu drukarzy pow
stały kartoteki pomocnicze: dedykacji, rytowników i dzieł 1lustrowanych, kartoteka opracowań do dziejów dawnej książki
(prócz czytelnictwa i bibliotek).
Kolejnym tematem podjętym przez Pracownię Dokumentacji i
Bibliografii Staropolskiej są dzieje recepcji dawnej książki
(czytelnictwo i biblioteki). Dotychczasowe praoe mają charak
ter wstępny. Zgromadzone materiały pozwoliły założyć kartote
kę do dziejów czytelnictwa i bibliotek okresu staropolskiego,
składającą się z dwóch ciągów: 1' rejestru księgozbiorów osób
i instytucji od XVI do końca XVIII w., 2) wykazu
literatury
przedmiotu. Kartoteka liczy ponad 6 000 zapisów.
Rezultatem badań nad dziejami drukarstwa Jest wydawnictwo
•Drukarze dawnej Polski od XV do końca XVIII wieku". Dotych
czas ukazały się tomy: czwarty - Pomorze, piąty - Wielkie Księ
stwo Litewskie, szósty - Małopolska - Ziemie Buskie**. W przy
gotowaniu znajdują się: tom trzeci-IWielkopolska i Mazowsze,
drugi - Śląsk, pierwszy - Małopolska. Jest to opracowanie ty
pu encyklopedyozno-słownlkowego. Olbrzymi materiał został po
dzielony według kryterium geograficzno-polityoznego, odpowia
dającego podziałowi dawnej Rzeczypospolitej.
Z inicjatywy A.Kaweokiej-Gryozowej Instytut Badań Lite
rackich i Biblioteka Sarodowa podjęły realizację serii wydaw
niczej "Polonia Typographica saeoull sedecimi", prezentującej
zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stu
lecia. Do 1939 r. ukazały się dwa zeszyty, a w lataoh
1959-1972 - siedem.
Drugą serią wydawniczą podjętą przez Instytut Badań Lite
rackich i Bibliotekę Narodową stała się Książka w Dawnej Kul
turze Polskiej pod redakcją K.Budzyka i A.Kaweckiej-Gryczowej.
Seria gromadzi prace z zakresu dziejów oraz
metodyki badań
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dawnej książki. Nie ogranicza się jednak do prao historycznych,
lecz obejmuje także prace źródłowe, bibliograficzne i teorety
czne. Nie wprowadza wyraźnej cezury czasowej i nie zamyka się
w granicach okresu staropolskiego. Od r. 1948 ukazało się 16
pozycji.
3. Wiek XIX
Obok omówionej uprzednio^ Bibliografii literaokiej zawar
tośoi czasopism XIX i XX w., z przedsięwzięć bardziej szcze
gółowych na plan pierwszy wysuwa się "Kronika życia i twórczo
ści Mickiewicza", przygotowywana w Instytucie pod naukową re
dakcją S.Pigonia jako kontynuacja opublikowanejw r.1957 książ
ki M.Demałowlcz, K.Kostenicz i Z.Makowieckiej "Kronika żyoia
i twórczości Mickiewicza 179в-1824". W latach następnych uka
zały się trzy dalsze tomy: M.Dern&łowioz "Od J^Dziadów^ częś
ci trzeciej do ^Pana Tadeusza
" (1966), Z .Makowieckie j "Mic
kiewicz w College de Prance" (1968\ K.Kostenicz "Legion włos
ki i ^Trybuna Ludów^ " (1969» właśoiwie 1970). Zaawansowane
są praoe nad dalszymi pięciu tomami. "Kronika" gromadzi w ukła
dzie chronologicznym fakty dotyczące żyoia i twórozośoi poety
(z danymi o autografach, pierwodrukach współozesnych, przedru
kach współczesnych, przekładaoh i reoepcji utworów),fakty»któ
re zaszły w najbliższym otoozeniu Miokiewioza» a nawet współ
czesne poecie wydarzenia polityozne, społeczne i kulturalne,
jeżeli znalazły echo w jego działalności, pismach lub wypowie
dziach. Ponadto J.Odrowąż-Pieniążek opracował "Listy do Adama
Mickiewicza w Muzeum A.Mickiewioza w Paryżu" (1968),
rejestr
podająoy szczegółowe opisy listów przechowywanyoh w zbiorach
Biblioteki Polskiej w Paryżu, uzupełniony bibliografią wydaw
nictw, w których listy te były drukowane w oałośoi lub we frag
ment aoh.
Z prac bibliograficznych dotyozącyeh innyoh pisarzy okresu
romantyzmu, w 1967 r. ukoóozone zostały dwa opracowania: "Mo
nografia bibliograficzna Bohdana Zaleskiego",przygotowana przez
C.Gajkowską, poprzedzona szkicem o historii wydać tomików poe
zji Zaleskiego, oraz praoa H.Gac owej * ^Maria<£ i Antoni Mal
czewski. Kompendium źródłowe", z przedmową J. Maciejewskiego',
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wą z omówieniem żyoia poety i recepcji jego utworów (praca w
druku'.
Z pisarzy pozytywizmu, w centrum uwagi znajdował sią Bo
lesław Prus. Pod kierunkiem Z.Szweykowskiego przygotowany zo
stał kalendarz żyoia i twórczości pt.
"Bolesław Prus 1847—
-1912" (1969 ), w opracowaniu K.Tokarz (za lata 1847-1883) i
S.Pity (za okres 1883-1912), oraz bibliografia podmiotowa
i
przedmiotowa Prusa do 1890 r., opracowana przez T.Tyszkiewioz
(1964'.
Jeżeli chodzi o pisarzy okresu Młodej Polski,w latach 1967
-1968 wydana została w opracowaniu M.Stokowej monografia bi
bliograficzna Stanisława Wyspiańskiego (jako tomy
15 i 16
"Dzieł zebranych" pisarza), a nastąpnie, w 1971, pierwszy tom
"Kalendarza życia i twórozości Stanisława Wyspiańskiego", obejmujący okres 1869-1890. W r. 1970 została ukońozona przez
B.Lotha praca nad "Kroniką życia i twórozości Jana Kasprowi
cza", I86O-19OI; praoe nad cząścią drugą "Kroniki" zostały pod
jęte w 1973 r. Had monografią bibliograficzną Stefana Żerom
skiego praouje J.Kądziela.
Z prac poświęconych ozasopismom przygotowana została przez
W.Boszkowską-Sykałową bibliografia zawartości
(poprzedzona
wstępem) pisma "Athenaeum" (1841-1851), którego wydawcą i re
daktorem był J.I.Kraszewski.
4. Wiek XX
Z prac, które miały dać materiał do badań nad literaturą
XX w., przedsięwzięciem najwcześniejszym była seria bibliogra
fii zawartości wybranyoh czasopism literacko-społecznych koń
ca XIX i XX w. Bozpoozęto je od czasopism nurtu postępowego,
mało znanych, a ważnych ze względu na linię ideową: w latach
1950-1951, pođ kierunkiem J.Czachowskiej, zostały opracowane
w kartotece bibliografie zawartośoi 15 czasopism - od "Tygod
nika Powszechnego" (1890-1891) do "Nowych Widnokręgów" (Lwów
k u jbyszew-Koskwa 1940-1945). Prace te zostały następnie roz
winięte przez Pracownię Dokumentacji Literatury od 1890 roku.
Opraoowania ważniejszych czasopism zaczęto publikować od 1952
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rolni w aeril Materiały do Dziejów Postępowej Publicystyki pod
redakcją E.Korzeniewskiej. Każda pozyoja zawierała wstęp in
formujący o dziejach pisma, antologię wybranych artykułów
i
utworów oraz bibliografię selekcyjną, opracowaną na podstawie
pełnej bibliografii zawartości. Ogółem ukazały się cztery to
my: " ^ S y g n a , 1933-1939" (oprać. J.Сzaohowska, 1952 ),"^Ob
licze Dnia^, 1936" (oprać.J.Kądziela 1 M.Puchalska,
1953)»
" ^Poprostu - Karta^, 1935-1936* (oprać. B.Winklowa, J.Stradeoki, 1953), "^Przegląd Społeczny^, 1886-1887" (oprać. K.
Dunin-Wąsowićz, J.Czachowska, 1955).
Równocześnie zwiększono liozbę opracowywanych czasopism i
rozpoczęto przygotowywanie bibliografii zawartośoi pism, któ
re odegrały wybitną rolę w żyoiu literaokim i kulturalnym^. W
kartotekach Pracowni Dokumentacji Literatury Współozesnej po
zostały bibliografie zawartośoi ponad dwudziestu innyoh cza
sopism.
W 1955 r. zainicjowana została w Pracowni Dokumentacji Li
teratury IX wieku praca nad monografiami bibliograficznymi wy
b i t n y c h pisarzy końca III i XX wieku. Jako pierwsza
ukazała
się praca J.Stradeokiego "Julian Tuwim. Twórczość. Bibliogra
fia" (1959), a w lataoh następnych: J.Czaohowskiej "Gabriela
Zapolska. Monografia bio-bibliografiozna" (1966),B. Winklowej
"Tadeusz Żeleński (Boy). Twórozośó i żyoie* (1966), F. Liohodziejewskiej "Władysław Broniewski" (1973).
Niejednolitość materiału, różnioe w typaoh twórozośoi wy
mienionych pisarzy zadecydowały o różnym rozwiązywaniu szcze
gółowych problemów metodyoznyohprzez autorów} prace o Zapol
skiej i Boyu przekształoiły się w monografie bio-bibliograficzne. Wspólna pozostała zasada dążenia do kompletności,
do
możliwie wszechstronnego ukazania twórozośoi pisarzy i wpro
wadzenia bogatyoh informacji o powstaniu, dziejach
wydawni
czych 1 reoepcji utworów.
Kolejnym przedsięwzięciem Pracowni Dokumentacji Literatu
ry od 1890 r. była przygotowana w lataoh 1963-1966
"Kronika
życia literackiego Polski Ludowej 1944-1963", pod
redakcją
E.Korzeniewskiej. Poszczególne roczniki opracowali: 1944-1945
- J.Czachowska, 1946 - A.Makowiecki, 1947—1948 - J. Kądziela,
1949-1950 - M.Brykalska, 1951 - M.fosiek, 1952-1953 - H.Filip-
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Nowaka, 195* - A.Kakowieoki, 1955-1956 - F. Liohodzie jewska,'
1957-1958 - H.Loth, 1959-1960 - В.Winklowa, 1961 - M.Brykałska i H.Filipkowska,, 1962-1963 - J.Stradecki. "Kronika* pomyś
lana została nie tylko jako informator o życiu literackim Pol
ski w dwudziestoleciu powojennym, ale równocześnie jako zgro
madzenie dokumentaoji pozwalającej na stworzenie syntezy his
torycznoliterackiej tego okresu. Generalną intencją ' zespołu
było dążenie do ukazania życia literackiego jako jednego z pro
cesów żyoia społecznego. Tak więo wprowadzono do "Kroniki"naj
ważniejsze wydarzenia polityczne - jeśli wpływały bezpośred
nio na losy literatury i jej twórców, oraz wydarzenia kultu
ralne - jeśli wiązały się z życiem literackiîn. Przede wszyst
kim jednak starano się wydobyć i wyczerpująco omówić informaoje o wybitniejszych utworaoh literackich, polemiki i dysku
sje dotyczące literatury.
Dooeniając znaczenie praoy dla badań nad współczesnością,
podjęto w r. 1968 decyzję opracowania dalszych roczników"£roniki" za lata 1964-1968. Pod kierunkiem J.Stradeckiego posz
czególne roczniki przygotowali (na pracach zleoonych': 1964
- 2.Jarosiński, 1965 - J.Żurek, 1966 - A.Makowiecki, 1967 E.Żyśko, 1968 - A.Pruszyńska.
Gałość, opraoowana w maszynopisie, w objętośoi ok. 3 500
stron wraz z indeksem osobowym (dotyczącym lat 1944-1963), udostępniana jest zainteresowanym.
W 1970 r. podjęte zostały w Pracowni Dokumentacji Litera
tury Współczesnej prace zespołowe nad "Bibliografią i dokumen
tacją literatury polskiej i żyoia literackiego okresu II woj
ny światowej". Zespół prowadzący prace (wykonywane
w dużym
stopniu na zlecenie^ tworzą: J.Czachowska, F.Lichodziejewska,
K.Z.Maciejewska i T.Tyszkiewicz. Zasięg chronologiczny wyzna
czają bibliografii daty historyczne: 1 IX 1939 8 7 1945.
Zasięg terytorialny nie jest ograniczony: obejmuje tak okupo
wany kraj, jak i wszystkie skupiska Polaków w różnych stronach
Europy, a nawet poza nią, gdzie na szlaku uchodźczym i żoł
nierskim toozyło się polskie życie literaokie. Rejestracja obejmuje tak druki zwarte (książkijak i literaoką zawartość
ponad 200 wybranych ozasopism (w tym ok. 75 konspiraoyjnych).
Równocześnie gromadzone są materiały faktograficzne dotyozące

- ГИ fcyoia literackiego tego okresu. Kartoteki liesą obecnie
ok.
10 000 pozycji.
Do dorobku prac dokumentacyjnych w okresie 25-letniej
działalnośoi Instytutu należą wreszcie dwa opracowania:
ze
stawiona przez C.Gajkowską bibliografia pt. "Czasopiśmiennic
two literaokie i kulturalno-społeczne w opraoowaniach
powo
jennych (1944-1971)" oraz przygotowany przez J. Czaohowską i
B.Lotha "Przewodnik polonisty", który ma pełnić rolą informa
tora o podstawowych źródłach bibliograficznych i faktograficz
nych niezbędnych w pracy osób studiujących iliteraturoznawstwo i
młodszych praoowników naukowyoh. Cząść I zawiera
adnotowaną
bibliografią (w układzie systematycznym) encyklopedii, słow
ników, bibliografii, kalendariów, repertuarów, tak z zakresu
literatury, jak
nauki o literaturze i dziedzin pokrewnych;
cząść II - opisy bibliotek i muzeów literaokioh, z informacją
o materiałach Interesujących polonistą. "Przewodnik", przezna
czony do serii "Vademeoum polonisty", ukaże sią w 1974 r.
P r z y p i s y
Kolejne publikaoje przygotowali: za lata 1958-1962 -zes
pół Praoowni Bibliografii Bieżącej w Poznaniu (druk: "Biule
tyn Polonistyczny", z.18>; za lata 1963-1967 - B. Karelus i
E.Mendelska (druk tamże, z.31); za lata 1968-1972 - B.Karelus
(druk w tomie "Bibliografia polskich prac z zakresu slawisty
ki za lata 1968-1972, 1973).
2

T.1-3 - "Piśmiennictwo staropolskie",opracowane pod kie
runkiem fi.Poliaka przez zespół w składzie: T.Witczak, D. Ka
niewska oraz J.Cybertowioz, A.Sajkowski, ;I.Teresinska,W.Wendland-Pierzohlewiczówa (1963-1965); t.4-6 - "Oświeoenie", opraoowane przez E.Aleksandrowską z zespołem (1966-1972,
re
daktorem do r. 1958 był T.Mikulski); t.7-9 - "Romantyzm" w opracowaniu zespołu pod kierunkiem I.Śliwińskiej i S.Stupkiewicza; obok wymienionyoh należały do niego H.Gacowa, A. Gawinowa, W.Boszkowska-Sykałowa (1968-1972>; t.12 - "Józef Ignacy
Kraszewski. Zarys bibliograficzny", w opracowaniu S.Stupkiewicza, I.Śliwińskiej, W.Boszkowskiej-Sykałowej (1966); 1.13-16
- "Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski", opraoowana
pod
kierunkiem Z.Szweykowskiego i J.Maciejewskiego przez
zespół
w składzie: W.Albrecht, Z.Muszyńska-Trojanowioz, E.Pieścikowski, A.Polakowska, J.Purzyoka, I.Teresińska, A.Wanat
(1970,
1973. Tom 15, do litery S, został w r. 1973 złożony do druieu); prace nad pozostałymi tomami: ostatnim woluminem "Lite
ratury Pozytywizmu i Młodej Polski" oraz nad tomami monogra
ficznymi poświęconymi: Słowackiemu (t.11), Prusowi, Orzeszko
wej i Sienkiewiczowi (t-17), Kasprowiczowi, Wyspiańskiemu
i
Żeromskiemu (t.18), są poważnie zaawansowane.
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(1962). Bibliografię przygotowali: Wstęp i oz.I - À.Каwe oka-Gryozowa, oz.II i III - I.Rostkowska przy współudziale
T.Bieńkowskiego i A.Słapozyńskiej.
* (1965). Bed. naukowa - A.Kaweoka-Gryczowa, konsultao Ja
naukowa - J.Lewański. Opracował pod kierunkiem W.KorotaJa zes
pół: H.Bielak, T.Bieńkowski, W.Korotaj, J.Szwedowska, M.Szy
mańska.
(1962). Tom 4 opracowały A.Kawecka-Gryozowa oraz K.Korotajowa. Tomy 5 i 6 (1959-1960) opracowali A.Kaweoka-Gryczowa oraz K.KorotaJowa i W.Krajewski.
^ Z opracowanych ozasopism tego typu ukazały się w serii
Eateriały Bibliografiozne, redagowanej przez E.Korzeniewską,
tomy 1-7: * j^Krytyka<£, 1899-1914" (oprać.W.Suchodolski, 1953),
">Iiedza<l- >Nowe Źyoie^ - 'P Światło^ - > Kuźnia^, 1906-1914" (oprao. J.Czachowska, A.Czachowski, 1956); * >Głos< ,
1900-1905" (oprać. S.Wojtasiewioz, 1954^; "^Przegląd SpołecznyC , ^Społeczeństwo^, 1906-19Ю" (oprać.M.Stokowa, 1954);
»>0gniwo«, 1902-1905" (oprao. K.Lipska i B.Loth,1957>;■ >Ty- ,
dziežv, 1893-1906, ^Na Ziemi K a s z e 1909-1911"
(oprao.
F.Liohodziejewska, A.Radkówska, 1959'.
Dr Jadwiga Csachowska
Mgr Władysław Korota.-1

