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Zespół edytorów realizujący edycję 

Dramatów Józefa Wybickiego  

 
Zdjęcie Zespołu wykonane w maju 2010 roku w Będominie pod pomnikiem Józefa Wybickiego. 

 

 Projekt przewiduje pierwszą pełną edycję komedii, tragedii i oper     

Józefa Wybickiego – syna Ziemi Gdańskiej, wybitnego działacza politycznego 

i społecznego epoki oświecenia. Edycja ma słuŜyć upowszechnieniu wiedzy        

o literackich dokonaniach Wybickiego, wskaŜe związek jego dramaturgii           

z programem obywatelskim, przybliŜy sylwetkę twórcy Hymnu narodowego 

jako człowieka teatru. Wzbogaci takŜe wiedzę o teatrze epoki. 

Zamierzonym odbiorcą tomu jest czytelnik szeroko rozumiany, zainteresowa-

ny dziedzictwem narodowym. 
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 Do głównych zadań Zespołu naleŜy zebranie, porównanie i ocena za-

chowanych przekazów tekstowych, w miarę moŜliwości ustalenie historii eg-

zemplarzy. Najistotniejszą kwestię stanowi wybór i ustalenie podstawy edycji, 

a w dalszym etapie transkrypcja tekstu, przygotowanie pełnych objaśnień                       

i komentarzy. Z punktu widzenia czytelnika przydatne będą indeksy postaci 

dramatycznych i nazwisk historycznych. Pełnym monograficznym wprowa-

dzeniem do lektury będzie Wstęp, przedstawiający między innymi sylwetkę 

Autora, problematykę gatunkową dramatów i ich interpretację, konteksty hi-

storycznoliterackie, problemy realizacji scenicznej. 

 Zespół ukonstytuował się w roku akademickim 2009/10 – początkowo 

w ramach oświeceniowego seminarium magisterskiego. Grupa ta (obecnie 

Absolwenci) kontynuuje swe zadania jako Zespół poszerzający i uzupełniają-

cy wykonaną pracę podstawową. 

 

Dotychczasowe prace naukowe Zespołu: 

• przygotowanie i wygłoszenie referatu zespołowego: O przygotowaniach 

edycji dramatów Józefa Wybickiego. 

Konferencja: Pamięci Profesora Zbigniewa Golińskiego – z warsztatu edy-

torów literatury XVIII wieku. 

Organizator: Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN Warszawa         

27-28 X 2010 

• nawiązanie współpracy ze studenckim Kołem Młodych Edytorów UJ 

• inscenizacja udramatyzowanej biografii Józefa Wybickiego (Będomin 

2010). 

Dotychczasowe finansowanie kwerend naukowych: Rezerwa Dziekana Wy-

działu Filologicznego, Rezerwa Prorektora do Spraw Studenckich, Fundusz 

Parlamentu Studenckiego. 

Skład Zespołu: 
prof. dr hab. Irena Kadulska – kierownik projektu 



 3 

mgr Paweł Chmielewski 
mgr Joanna Glaza 
mgr  Anna Krokosz 
mgr  Tomasz Krzemiński 
mgr  Agata Lange 
mgr Dagmara Peplińska 
mgr  Marek Richert 

Planowane ukończenie pracy – w roku 2012, w którym mija 190 rocznica 

śmierci Józefa Wybickiego. 

Prof. dr hab. Irena Kadulska 

 


