
N iniejszy num er „Folia litteraria"  — Romanica  — zawiera m ateria-
ły z m iędzynarodow ej sesji naukow ej na tem at Kobieta w dobie Re-
nesansu, zorganizowanej przez K atedrę Filologii Rom ańskiej U niw er-
sy tetu  Łódzkiego w dniach  8, 9, 10 i 11 listopada 1982 r. Okazało się, 
że urzeczywistnienie planu konferencji, powziętego już jesienią 1981 r., 
miało nastręczać wiele nieprzew idzianych kłopotów, a zbieg ostatecz-
nie ustalonej daty  z wyolbrzym ianą możliwością w ew nętrznych naptięć 
w kraju  spowodował w ycofyw anie się niek tórych  referen tów  z za-
granicy. Okazało się również, że (jak zw ykle w takich przypadkach 
bywa) inni nie mogli przybyć ze względów osobistych, toteż końco-
wym przygotowaniom  organ izacyjnym  tow arzyszyła  do o statka nie-
pewność, czy sesja w ogóle się odbędzie. Na szczęście niek tórzy z re -
ferentów  nadesłali wcześniej zaproponow ane odczyty, co (mimo ich 
nieobecności) odsuwało niebezpieczeństwo nadm iernego skrócenia u sta-
lonego program u. Ostatecznie, chociaż spośród oczekiwanych gości 
przyjechało tylko czworo (prof. R. Antonioli z U niw ersytetu  Lyon III, 
prof. G. A. Pérouse, prof. R. Dubuis z Lyon II i pani Y. Bellenger z Pa-
ris-Sorbonne; nie przyjechali natom iast: prof. J. C. M argolin z Tours, 
prof. E. Giudici, R. Bragantini, pani G. M astrangelo-Latini z M aceraty, 
prof. A. Possenti z Rzymu oraz panie: V. Sasu z Rumunii i F. Daenens 
z Neapolu), konieczne opuszczenia w program ie nie zmąciły w ew nęt-
rznej logiki jego układu. Honorowy patronat nad obradami objął prof. 
R. Amtonioli, a po jego wcześniejszym  odjeżdzie — prof. G. A. Pérou-
se; obradom przewodniczyli kolejno, uw zględniając dwie sesje dzien-
nie: 8 XI — pani K. Kasprzyk (U niwersytet W arszawski); 9 XI — prof. 
G. A. Pérouse i pani Y. Bellenger; 10 XI — prof. R. Dabuis i pani 
Y. Bellenger; 11 XI — prof. G. A. Pérouse — i on też dokonał podsu-
mowania konferencji.

Układ referatów  w niniejszym  tom ie odpowiada kolejności ich p re -
zentacji w czasie sympozjum, a więc zgodny jest z w ersją program u, 
jaką można było ustalić w wyniku zaistniałych trudności.
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