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(11) MATUSZEWSKA Przemysława: Z problematyki relacji osobo
wych w poezji stanisławowskiej. Rola adresata (na przykładzie wier
szy do Naruszew icza). "Acta Universitatis W ratislaviensis" nr 200,
Prace Literackie XV, Wrocław 1973, s. 5-22.
Artykuł stanowi próbę przedstawienia kategorii typologicznych ról
odbiorcy w wierszach adresowanych. Na przykładach utworów dedykowa
nych Naruszewiczowi autorka omawia trzy sposoby ewokowania posta
ci adresata wewnętrznego: l) rola odbiorcy zaprojektowana po stronie
podmiotu mówiącego, odbiorca znajduje się na tej samej, co nadawca,
płaszczyźnie, a tekst pisany jest "w imieniu" odbiorcy; 2) odbiorca za
projektowany po stronie nie zindywidualizowanego adresata utworu, tekst
skierowany jest do czytającego; 3) odbiorca występuje w roli "Widza" o b ser
wującego postacie nadawcy i adresata. Powyższy podział nie może być
oczywiście ścisły i zależny jest od okoliczności i sposobu rozpowszech
nienia utworu.
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(II) MATYSIAK Danuta: Sytuacja najmłodszego pokolenia inteligen
tów pochodzenia chłopskiego w najnowszej prozie polskiej, "Zeszyły
Naukowe WSP w Opolu". Historia Literatury XIII, Opole
1975,
s. 75-82.
Zagadnienia związane ze zmianą środowiska wiejskiego na miejskie temat zettcnięcia się dwu kultur - są obecnie problematyką najchętniej po
dejmowaną przez młodych twórców literatury nurtu wiejskiego. Bohatero
wie powieści Pilota, Ryndaka, Trziszki, Myśliwskiego i in. należą do
pierwszego pokolenia ludzi wsi, które przezwyciężyło kompleksy poprzed
nich generacji i osiągnęło awans społeczny. Jednak zamiana kultury wiejsk ej na miejską bywa dla bohaterów tych książek rozczarowaniem, pro
wadzi do poczucia wyobcowania i nie autentyczność i egzystencji. Nowe
środowisko miejskie jest wciąż obce, zaś powrót na wieś - wobec doko
nujących się przemian kulturowych - także niczego nie rozwiązuje; oka
zuje się, że nie można powrócić do tego, co przeminęło.
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