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1985

- 270 XIX wieku do połowy lot 50-ych bieżęcego stulecia była przyjmo
wana jako pewien wzór osobowy, odpowiadała ideałom programu wy
chowania obywatelskiego.
Twórczości dramatycznej zwięzanej z postacię Sobieskiego
poświęcona została praca

H. P ł o ń s k i e j

pt. "Vic

toria wiedeńska w dramacie i na scenie polskiej". W wybranych
tekstach dramatycznych od końca XVIII wieku do współczesności
(powiązanych ściśle z rocznicami) Sobieski nie występuje jako
"dramatis persona", lecz jako symbol. Referentka sformułowała
wniosek, iż rozpatrywane dramaty maję cechy miraklu historycz
nego (zdarzenia historyczne, walka i zwycięstwo, czas i miejsce
poddane sakralizacji, schemat zdarzeń o moralitetowej prowe
niencji) .
W sumie wygłoszono 26 referatów. Różnorodność poruszanych
w nich kwestii świadczy o dociekliwości badawczej referentów,
wskazuje na cięgłe zainteresowanie poetykę powieści historycz
nej. Konferencja ukazała perspektywy badań interdyscyplinar
nych, propagujęc jednocześnie ideę zbliżenia nauki uniwersy
teckiej do ośrodków prowincjonalnych.
Księżka zawierajęca wygłoszone na sesji referaty ukaże się
w Wydawnictwie UMCS.

Małgorzata Tomikowska

"W S E T N Ą ROCZNICĘ ŚMIERCI C Y P R I A N A K AM I L A NORWIDA"

V/ dniach 27-29 października 1983 r. wspólnym wysiłkiem
czterech instytucji (Komisja Historycznoliteracka Oddziału PAN
w Krakowie, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii

- 271 Polskiej U3, Instytut Filologii Polskiej WSP w Krakowie) zosta
ła zorganizowana sesja naukowa o twórczości Norwida. Zgromadzi
ła ona wszystkich liczących się znawców i badaczy twórczości
poety (zabrakło tylko 3.W. Gomulickiego).
Sesja przyniosła znaczące, wieloaspektowe spojrzenie na
życie i twórczość Norwida: stanowiła też podsumowanie pewnego
etapu badań, a zarazem punkt wyjścia do dalszych poszukiwań ba
dawczych. Szczególny akcent został położony na sferę ideowych
i estetycznych poglądów poety. Stąd też przedmiotem refleksji
były nie tylko utwory poetyckie i dramatyczne, lecz także ese
istyka i korespondencja Norwida. Dało to zróżnicowany, lecz w
sumie bardziej całościowy ogląd dorobku poety.
W niektórych referatach nawiązano do treści ideologicznych
twórczości Norwida, związków jej z ówczesną krytyką i sztuką
oraz do współczesnej recepcji twórczości poety poza granicami
kraju.
Czynny udział w dyskusji brali pracownicy U3. Szczególne
znaczenie miały wypowiedzi H. Markiewicza i T. Ulewicza.

3ózef Wróbel

S Ł O W I A Ń S K A METRY KA PORÓWNAWCZA"

W dniach 26-28 września 1984 r. odbyła się w IBL PAN ko
lejna konferencja poświęcona słowiańskiej metryce porównawczej.
Stale ze sobą współpracujący międzynarodowy

zespół tym razem

omawiał zagadnienia wersyfikacyjne na materiale przekładowym.

