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/V/ SIMONIDES Dorota: Rola współczesnych opowiadań ludo
wych w żywym środowisku społecznym. W: Folklor w życiu 
współczesnym. Materiały z Ogólnopolskiej S es ji Naukowej w 
Poznaniu 1969* Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Poz
nań 1970 3 . 84-88.

Na podstawie materiałów, zgromadzonych na śląska autorka 
stara s ię  uchwycić pewne charakterystyczne cechy współczesnych 
opowiadań ludowych, odnotowując następujące typowe zjawisKa, 
świadczące o przeobrażeniach współczesnego folk loru ; dostoso
wywanie przez narratorów tradycyjnych wątków baśniowych do 
możliwości percepcyjnycb dziecka; zbliżanie tekstów do słu
chaczy przez wprowadzanie współczesnych realiów ; selekcję trs- 
dycyjnych wątuow, polegającą na eliminowaniu opowiadań wie
rzeniowych na korzyść twórczości komicznej. Obserwacje zamyka 
konkluzja o przesunięciu funkcji fo lk loru  z obrzędowej na roz
rywkową .

BP/42 3.J.

/V/ CHUDZIŃSKI Edward: Twórczość Edwarda P a tii aa t le  dra
matu i teatru  ludowego. "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Z. 
36. Prace H istorycznoliterack ie. V". Kraków 1971 s. 251
-271.

Szkic omawia dramaturgię "samorodnego” pisarza z Kamionki 
W ielk iej k/Kowego Sącza w kontekście podobnej twórczości re
gionu oraz na t le  tra d yc ji teatru ludowego i  kli-w iecznego 
"teatru dla ludu". Dorobek P a t i i  mieści s ię  w gatunku określa
nym jako twórczość pusarzy ludowych zaspokajająca potrzeby 
teatru amatorskiego. Nie czerpie on z żywego fo lk lo ru , ale 
kompiluje obiegowe wątki popularnej lite ra tu ry  historycznej 
oraz bajek i  baśni dla d z ie c i, poddając je  wtórnej i  powierz
chownej fo lk io ry za c ji,  głównie językowej. Jest to charaktery
styczne dla d z is ie js z e j tzw. "samorodnej twórczości ludowej". 
Twórczosc r a c l i  jes t swoistym fenomenem ze względu na liczbę  
napisanych przez uiego sztuk /61/, a także dlatego, że dra
mat jes t gatunkiem rzadko uprawianym przez twórców ludowych.

BF/42 Z.Z.


