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/1/ R0SN2R Katarzyna: O funkcji poznawczej dzieła lite
rackiego. IBL PAN. Z Dziejów Form Artystycznych w Lite
raturze Polskiej. T.18. Oss. Wrocław-Warszawa-Kraków ^ O
s. 193, zł 34,Funkcja poznawcza dzieła literackiego określona jest ja
ko informowanie przez dzieło o rzeczywistości poza dziełem
i przyjęta jako jego wartość istotna. Spośród możliwych u
jęć swoistości owej funkcji wybrano do analizy pogląd, wed
ług którego realizuje się ona w swoistym sposobie przekazy
wania treści poznawczych. Autorka rozpatruje różne wersje
tego poglądu w estetyce współczesnej, zależne od przyjętej
definicji/teorii/ dzieła literackiego. Definicje te poddane
zostały podziałowi na: 1/ definicje semantyczne /w sensie
węższym: ujmujące dzieło jako zbiór zdań,którym przysługuje
prawdziwość lub fałsżywość pod względem logicznym; w sensie
szerszym: ujmujące dzieło jako zbiór zdań,którym przysługu
je specyficzny rodzaj prawdziwości lub fałsżywości/i 2/ de
finicje prezentacyjne /ujmujące dzieło jako wyznaczony przez
zbiór zdań,ale posiadający swoiste własności, świat przed
stawiony/.
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/1/ KOPCZYŃSKA Zdzisława: "Poezja jest sztuką przez ję
zyk". W: Język i poezja. Z dziejów świadomości XVIII w.
IBL PAN. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Pol
skiej. T.22. Oss.Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 s. 70-93*
Przedstawienie Humboldtowskich koncepcji poezji i języ
ka oraz koncepcji dwu rodzajów poezji, wyróżnionych w tza
leżności od roli, jaką w każdym z nich pełni język: 1/ poe
zji epickiej, której przedmiotem jest świat zewnętrzny - ję
zykowa strona poezji nie zatrzymuje na sobie uwagi,ponieważ
służy za środek do uzyskiwania obrazów przedmiotów zmysło
wych; 2/ poezji lirycznej, dydaktycznej i tragicznej,której
przedmiotem jest świat wewnętrzny człowieka - językowa stro
na poezji zatrzymuje na sobie uwagę, ponieważ służy za śro
dek do uzyskiwania obrazów refleksji i uczuć. Koncepcje te
wiąże autorka z właściwymi epoce i podzielanymi przez Hum
boldta koncepcjami sztuki,wyobraźni i obrazowości oraz z za
rysowanym kontekstem problematyki poezji "naiwnej" i "sen
tymentalnej".
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