SPRAWOZDANIA

Zbigniew POLESZUK

TRZY Z A K tA D Y - JEDNA NORWIDYSTYKA
ra KUL o. prof. Mieczyslawa Kr$pca
i pelnomocnika rektora do spraw TN
KUL (to slad uwarunkowari stanu wojennego: TN KUL znajdowalo sis pod
zarz^dem komisarycznym) - ks. prof.
Ryszarda Rubinkiewicza. Redaktorem
naczelnym „Studi6w” zostal prof. Ste
fan Sawicki, sekretarzem - dr J6zef
Fert; pozostali czlonkowie Komitetu
Redakcyjnego to: prof. Jan Bloriski
(do nru 4), prof. Zdzislaw Lapiriski,
prof. Jadwiga Puzynina (od nr 5),
prof. Andrzej Ryszkiewicz, prof. Irena
Slawiriska, prof. Zofia Stefanowska i
prof. Zofia Trojanowiczowa.
Pierwsze zebranie redakcji „Studi6w” odbylo sis 22 V 1982 r. Przyjsto
w6wczas program pisma, zatwierdzono
uktad wewnstrzny i redaktor6w odpowiedzialnych za poszczeg61ne jego
dzialy. Wybrano jeden z projekt6w
L u b l i n . 25 XI 1981 r. prof. Ste
szaty graficznej autorstwa Z. Kopelfan Sawicki zwrocil sis do Zarz^du ToSzulc i H. Szulca oraz projekt strony
warzystwa Naukowego KUL z propotypograficznej przygotowany przez
zycje wydawania czasopisma sluz^cego
red. A. Dobak. Od tego czasu ukazalo
publikacji biez^cego dorobku nauko
sis siedem numer6w pisma o l^cznej
wego norwidystyki; rocznik nosilby naobjstosci okolo stu arkuszy wydawnizws „Studia Norwidiana”. 7 I 1982 r.
czych; na tamach „Studi6w” oglosilo
nadeszla pozytywna odpowiedi rektoswe prace przeszlo stu autor6w z kraju
i z zagranicy.
Wydawanie rocznika „Studia Nor
1
W moim opracowaniu wykorzystalem
widiana” to jeden z wazniejszych nurm.in.: B. S u b k o, Pracownia Siownika J$zyt6w pracy budowanego zakladu. Poka Cypriana Norwida, „Studia Norwidiana”
1984, nr 2, s. 105; M. P 1u t a, Pracownia Kawotano go formalnie po wieloletnich
lendarza Zycia i Twdrczoici Cypriana Norwi
staraniach na posiedzeniu Senatu Akada, „Studia Norwidiana” 1989, nr 7, s. 162demickiego KUL 11 V 1985 r. jako
-164; J. F e r t , Zakiad Badan nad TwdrczofMisdzywydzialowy
Zakiad
Badari
nad
ciq Cypriana Norwida, „Studia Norwidiana”
Tw6rczosci$
Cypriana
Norwida.
Kie1990, nr 8 (w druku).
Mowa o trzech - dzialaj^cych w
Warszawie, Poznaniu i Lublinie - zakladach (pracowniach) skupionych na
badaniach zjawiska - Norwid1.
Czas powstania tych wyspecjalizowanych plac<5wek naukowych oscyluje
wok61 rocznicowej daty 1983 (sto lat
po Smierci Norwida), ktory stal sis
mocnym impulsem indywidualnych i
zespolowych prac nad Norwidem,
przynoszqc najwi^ksze w ostatnim
pdlwieczu ozywienie w tej dziedzinie.
NajwczeSniej, bo jesieni^ 1981 r.,
idea tworzenia zespolu norwidystycznego skonkretyzowala sis w Lublinie,
a nastspnie, jesieni^ 1983 r., powstal
zespdl warszawski i wreszcie, jesieni^
roku 1987, zespdl poznariski. W tej tez
kolejnosci zostan? one ponizej om6wione.
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ruje nim prof. Stefan Sawicki. Zarzgd
tworzg: prof. Stefan Sawicki jako przewodniczgcy, dr Jozef Fert - sekretarz,
prof. Marian Maciejewski, doc. dr
hab. Danuta Paluchowska, doc. dr
hab. Jadwiga Rudnicka. Rad$ Naukowg Zakladu stanowig: prof. Zofia Stefanowska jako przewodniczgca, prof.
Jerzy Bartmiriski, dr Jozef Fert, prof.
Maria Jasiriska-Wojtkowska, prof.
Zdzislaw Lapinski, prof. Marian Ma
ciejewski, prof. Julian Maslanka, prof.
Jadwiga Puzynina, prof. Stefan Sawic
ki, prof. Irena Slawiriska, prof. Zofia
Trojanowiczowa. Etatowymi pracownikami Zakladu sg: dr Jozef Fert i mgr
Adam Cedro.
Dzialalnosc Zakiadu jako plac6wki naukowej rozwijana jest w pi^ciu
kierunkach:
1. Organizowanie zakladowych zebrari dyskusyjnych, na ktorych uczeni
z calego kraju (a niekiedy i z zagranicy) przedstawiajg wyniki swych badari;
odbylo sie dotgd przeszlo 30 takich
spotkari.
2. Sesje naukowe - ten nurt dzialalnosci zapoczgtkowalo ogolnopolskie
sympozjum Norwid wobec tradycji zorganizowane w Kazimierzu Dolnym w
dniach 30 IV - 1 V 1990 r., na ktorym
referaty wyglosili: S. Sawicki, M. Ma
ciejewski, 1 Slawiriska, Z. Lapinski,
D. Paluchowska, Teresa Skubalanka,
ks. Antoni Dunajski, Z. Stefanowska,
J. Fert, Samuel Sandler, J. Rudnicka,
Marek Adamiec. Prace te w wi^kszosci
ukazg sie na lamach „Studiow”.
3. Wydawanie czasopisma „Studia
Norwidiana” oraz serii wydawniczej
„Studia Norwidiana.
Biblioteka”.
Ukazala si$ pierwsza pozycja serii: bibliofilskie wydanie Kolebki-piesni Nor
wida.

4. Jednym z najwazniejszych kierunkow dzialalnosci lubelskiego Za
kiadu jest praca nad krytycznym wydaniem Dziel wszystkich Norwida - b$dzie to pierwsza tego typu edycja pism
poety. Od 23 V 1987 r. dziala Komitet
Redakcyjny Dziet, ktoremu wsp6lprzewodniczg Z. Stefanowska i S. Sa
wicki. Poszczeg61ne dzialy edy
cji obj^li: I. Liryk^: Z. Stefanowska,
Z. Trojanowiczowa, D. Paluchowska i
J. Fert: II. Poematy: Zbigniew Jerzy
Nowak i S. Sawicki; III. Dramaty: J.
Maslanka; IV. Proz$: Roscislaw Skr^t
i Marek Bus; V. Listy: J. Rudnicka i
Maria Bokszczanin.
5. Zaklad przygotowuje gabinet
filologiczny dla studiow nad Norwidem, gromadzgc mikrofilmy i fotokopie wszystkich dost^pnych autografbw
Norwida, kopie pierwodrukow i drukow utworow Norwida wykonanych za
zycia poety. Dgzy tez do skompletowania zbioru prac o Norwidzie i opracowania pelnej bibliografii.
Pr6cz wyzej wskazanych nurtow
pracy badawczej wspomniec trzeba o
tym, ze uczeni zwigzani z Zakladem
prowadzg i oglaszajg indywidualne
prace naukowe i popularyzatorskie z
kr^gu Norwida. Jednym z istotnych
osiggni^c plac6wki jest jej dzialalnosc
integracyjna - Srodowiskowa i ponadlokalna.
W a r s z a w a . Z inicjatywy prof.
Jadwigi Puzyniny jesienig 1983 r. na
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego powstala Pracownia
Slownika J^zyka Cypriana Norwida.
Kilkuosobowy zespol skupiony wok6l
swej Mistrzyni podjgl pracQ nad petnym opracowaniem leksykograficznym
j^zyka poety. Ogarniecie jednym wydawnictwem slownikowym tak ogrom-
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nego obszaru zjawisk wzbogaci zarow
no norwidystyks, jak rowniez cale gal^z studiow nad kultury ubiegtego wieku.
Pracownia prof. Puzyniny w ci^gu
minionych lat rozwinsta dzialalnosc na
kilku polach tworz^cych bezposredni
kontekst prac nad Slownikiem:
1. Gromadzi materialy do Slownika\ kartoteka Pracowni - wspierana
pamiscie komputera - sluzy zarowno
samej placowce, jak rowniez potrzebom norwidyst6w z innych osrodk6w;
zapewnia tym samym informacje, kto
re w pelnym zakresie zaspokoi dopiero
caty Slownik.
2. Publikuje wybrane dokonania
zespolu: tu na szczegolne uwags zastuguje Slownik fezyka Cypriana Norwi
da. Zeszyt probny2. Redaktorzy „zeszytu probnego” zapowiedzieli oglaszanie - obok leksykonu - ,,zeszytow
slownikowych”: nowatorskiego studium, w ktorym opracowane zostane
wybrane - i najbardziej dla Norwida
znamienne - grupy slow-tematow. W
„zeszycie probnym” Slownika znajdu
jemy probks planowanych „zeszytow
slownikowych” wykonane na trzech
haslach: „tza’\ „wolnosc" i „zloty".
Pracownia zapowiedziala analogiczne
opracowanie hasel z krsgu pojsc etycznych, jak ^sumienie”, „prawda”,
„kiamstwo”, „ wolnosc”, „niewola”;
inny projektowany zeszyt przyniesie
grups tematyczne kolorystyki Norwi
da. Ten nurt stownikarski - opracowania tematyczne - ma w zalozeniach badaczy Pracowni nie tylko dopelniac
leksykon, lecz takze otwierac nowe
perspektywy poznawcze badari nad jszykiem poety.
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3. Zespot Pracowni warszawskiej
prowadzi indywidualne i zbiorowe prace nad wybranymi aspektami jszyka
poety; powstajec w kontekscie glownego nurtu dzialalnosci sluz<| ostatecznie
Slownikowi. Wyniki tych prac znajdu
jemy w licznych publikacjach pracownikow Slownika. Niektore z nich zebrane zostaty w samodzielne ksi^zki,
jak np. Studia nad jzzykiem Cypriana
Norwida3; Czemu i jak czytamy Nor
wida4. Wsrod tych dokonari szczegolnjj
uwags warto zwrocic na dwie ksi<*zki
J . Puzyniny: Slowo Norwida5 oraz J%zyk wartosci*.
4. Pracom nad Slownikiem towarzysz<j roznorodne formy spotkari norwidystow organizowanych przez Pracownis. S4 to zebrania dyskusyjne, konsultacyjne, redakcyjne (zaznaczmy tu
istnienie Rady Redakcyjnej Slownika).
Pracownia zorganizowala rowniez dwa
ogolnopolskie sympozja naukowe:
Pierwsze to konferencja pt. J$zyk Cy
priana Norwida odbyta w dniach 4-6
XI 1985 r. Prace wowczas przedstawione oraz dyskusjs wydrukowano w
ksi^zce IIItyk Cypriana Norwida. Ma
terialy z konferencji zorganizowanej
przez Pracowni%Slownika Jszyka Nor
wida w dn. 4-6 listopada 1985 roku1,
(ponad 20 referatow oraz 5 streszczeri
dyskusji; wczesniej - w r. 1986 - rzecz
zostata ogloszona w postaci niskonakladowego - 100 egz. - maszynopisu
powielonego). Druga konferencja pt.
Norwidowska ealose i sumiennosc, kto-

3 Red. J. Chojak, J. Puzynina, Warsza
wa 1990.
4 Red. J. Chojak, E. Telezyriska, War
szawa 1991.
5 Wroclaw 1990.
6 Warszawa 1992.
7 Red. K. Kopczyriski, J. Puzynina,
2
Red. J. Chojak, J. Puzynina, E. TeleWarszawa 1990.
zyriska, E. Wisniewska, Warszawa 1988.
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rej towarzyszylo spotkanie dyskusyjne
nt. Wspdlczesnosc Norwida, odbyta sis
w dniach 6*8 IV 1992 r. Przewidziana
jest rowniez publikacja materialow z
tej konferencji.
Pracownia Slownika Jszyka Cy
priana Norwida wpisuje sis mocno i
owocnie w naukowy pejzaz, staj^c sis
nie tylko osrodkiem pracy nad oczekiwanym Slownikiem Norwida, lecz tak
ze forum norwidystow z polskich i zagranicznych srodowisk humanistycznych.
P o z n a n . Najmfodszy zaktad norwidowski - poznanska Pracownia Kalendarza Zycia i Tworczosci Cypriana
Norwida - powstal w pazdzierniku
1987 r. z inicjatywy i pod kierunkiem
prof. Zofii Trojanowiczowej. Zesp6t
wraz z nis tworzs mgr Jolanta Czarnomorska i mgr Malgorzata Pluta. Praco
wnia wchodzi w ski ad Wydzialu Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Cele Pracowni streszcza jej nazwa:
opracowanie Norwidowskiego kalendarium. Rzecz ogromnej wagi, acz nie
rozpoczynaj sea sis ffl punkcie „zerowynT: fakty z zycia i tw6rczosci poety
s$ przeciez od lat skladnikiem norwidologii. Wbrew pozorom niekoniecznie oznacza to ulatwienie pracy: zespdl
musi dokonac pelnej krytycznej analizy dotychczasowych ustalen, w tym
opracowan najwybitniejszego wsp6tczesnego znawcy tych zagadnien - nestora norwidystyki Juliusza Wiktora
Gomulickiego (od Kroniki biograficznej z roku 1946 pocz^wszy, a na ogloszonym w 1976 roku Przewodniku po
zyciu i tworczosci Norwida skonczywszy).
Do swietnie w polonistyce zakorzenionych kalendarzy naszych wieszczow: Kroniki zycia i tworczosci Mic

kiewicza (opracowanej przez M. Dernalowicz, K. Kostenicz i Z. Makowiecks) oraz Kalendarza zycia i tworczosci
Juliusza Slowackiego (przygotowanego
przez E. Sawrymowicza przy wspolpracy S. Makowskiego i Z. Sudolskiego) dojdzie wise - i miejmy nadziej?,
ze nie za dlugo przyjdzie nam czekac
m Kalendarz zycia i tworczosci Cypria
na Norwida.
Poznanska Pracownia gromadzi,
analizuje i koryguje informacje bio- i
bibliograficzne. Mimo ze praca nad kalendarium jest jakby z natury cicha,
benedyktynska i pozornie - przed
ogtoszeniem wynikdw - malo widoczna, zespol ten juz przedstawia wyniki
swych penetracji i ustalen. Wazne to
nie tylko przez wzgl^d na „lists obecnosci” w naszej - mocnej przeciez i
wielonurtowej - dyscyplinie, ale r6wniez, a nawet chyba przede wszystkim,
z uwagi na fakty, kt6re udaje sis ustalic. Wnoszs one do badan nad Norwi
dem nowe jakosci poznawcze. Jedn$ z
takich publikacji jest artykul J. Czarnomorskiej Norwidiana w korespondencji Marii Tr^bickiej8. Kolejna prezentacja nowych lub dot^d nieprecyzyjnie zinterpretowanych materia!6w
biograficznych odbyta sis na wspomnianej wyzej warszawskiej sesji Norwi
dowska ealose i sumiennosc. Poznariskie badaczki Norwida przedstawity
nastspuj^ce referaty: J. Czarnomorska
- Tr^bicka - Janin i romantyczne gesty
Norwida. Epizod z roku 1856, M. Plu
ta - Norwid w swietle malo znanych
wspomnien.
Dotychczas prezentowane wyniki
badan tej Pracowni budz$ zaufanie
sw$ dokumentacyjn^ rzetelnoscis, wie8
druku).
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lostronnosciy oglydu i poznawczy pasjy, ktore wymagajy nie tylko sprawnosci intelektualnej, ale i wiele trudu
(trzeba przeciez przeprowadzac liczne
kwerendy w archiwach krajowych i zagranicznych).
Trzy zaklady - jedna norwidystyka: tak wlasnie wyglyda to w omowio-
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nym przypadku. Pracownikow tych
placowek, niekiedy bardzo sis rozniycych i spierajycych, tyczy silne wi^zi
braterstwa w prawdzie, w dyzeniu do
jej pelni i calosci, i fascynacja jednym
z najwi^kszych zjawisk naszej kultury
- Norwidem.

