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/IV /  FRYDRYCHOW1CZ G ab rie la : Nad wznowieniami romantycznych 
zbiorków folklorystycznych. "L ite ra tu ra  Ludowa" 1976 nr 4 /5  s .  56
-6 8 .

Omówienie dwóch współczesnych edycji romantycznych zbiorków p ie ś
ni ludowych: Ż . Paulego "P ie śn i ludu polskiego w G alic ji"  (O ss . 1973), 
J, Konopki "P ie śn i ludu krakow skiego" (O ss. 1974). Rozważania autor
ki dotyczą ustalen ia w artości semantyczno-emocjonalnej słowa "gminny", 
używanego p rzez  XIX-wiecznych zb ieraczy . U stalenia owe wydają s ię  
istotne dla badań nad stosunkiem do folkloru w XIX w. - w skazując za
k re s  i typ zjaw isk tu zaliczanych. Słowo "gminny" w ujęciu  Paulego zna
czy "ludow y", bez określen ia  szczegółowego adresu  społecznego; w u ję
ciu Konopki je s t  natomiast sygnałem wyodrębnienia folkloru chłopskiego 
i szlacheckiego. W zakończeniu artykułu bada autorka problem przydat
ności formuły początkowej w identyfikowaniu tekstu folklorystycznego.
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/IV / HAJDUK-NIJAKOWSKA Janina: Z badań nad opow ieścią wspomnie
niową. "L ite ra tu ra  Ludowa" 1976 nr 4 /5  s ,  22-42.

Autorka prezentuje zainteresowanie w spółczesnej folklorystyki opowie
śc ią  wspomnieniową. Sygnalizuje wciąż otwarty problem klasyfikacji ga
tunkowej tej formy, pozostającej na pograniczu zjaw isk literackich  i fol
klorystycznych. Próbę rozw iązania zagadnienia poprzedza omówienie do
tychczasowych koncepcji badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem pro
pozycji przyjm ujących perspektyw ę: podmiot opowiadający - typ opowiada
nia - sposób komunikacji. Rozważania autorki prowadzą do tezy, iż  w 
stadium narodzin opowieść wspomnieniowa je st  spontaniczną tw órczością 
ludową, która w procesie  transm isji społecznej p rzek szta łca  się  w sfa- 
bularyzowaną legendę lub anegdotę.
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