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/1/ NOWOTTNT Winifred: Metafora. Frzeł. I.Sieradzki.
miętnik Literacki" R. LXII:1971 z. 4 s. 221-242.

"Pa

Autorka twierdzi, że członów metafory - które proponuje naz
wać "ekstremami" w celu uwydatnienia dystansu, jaki je
musi
d z ie lić - nie można dokładnie wskazać i że jedyną metodą inter
p retacji jest analiza językowa - kolejne podstawienie lit e r a l
nych. znaczeń. Drogą szczegółowej analizy kilku przykładów au
torka dochodzi»dalej, do wniosku, że metafora zajmuje miejsce
nie istniejącego w języku dosłownego określenia jakiegoś zja
wiska. Następną wykrytą cechą metafory jest je j schematyczność,
powodująca, że w kategoriach abstrakcyjnych modelem je j jest
prosta proporcjonalność. Ostatni wreszcie aspekt metafory, bę
dący dla czytelnika pomocą w je j zrozumieniu, to moc wywoływa
nia skojarzeń przez przedstawienie metaforyczne. Z tych wzglę
dów - zdaniem autorki - poeta musi skrupulatnie badać zasoby
językowe dziedzin, z których czerpie składniki swoich metafor.
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OTWINOWSKA Barbara: "Gęsi" i "leda co" w te o rii językowoliterackiej Reja. "Pamiętnik Literacki" R. IX III:
1972 z. 1 s. 127-158.

Analiza wiersza Reja, zatytułowanego "Do tego, co czytał",
wieńczącego "Źwierzyniec". W części pierwszej autorka rozpatru
je polemikę na temat znanego wersu: "Iż Polacy ule gęsi,
ii
swój język mają” , analizowanego przez językoznawców bądź w du
chu. rzeczownikowego, bądź przymiotnikowego rozumienia
wyrazu
"g ę s i", i opowiada się za rzeczownikową interpretacją wyrazu.
Druga część artykułu dotyczy całej topiki zawartej w omawianym
wierszu i rozpatrzonej na tle innych analogicznych wypowiedzi
Reja. Ctaiówiony wiersz jest jak gdyby manifestem stale powta
rzanych myśli Reja o narodowym języku literackim: jego kształ
tem idealnym jest pismo - jest on podstawą i uwieńczeniem kul
tury narodowej - kształtuje się najlepiej w "małych
farmach”
poetyckich, uwzględniających potoczne i kolokwialne formy ję
zykowe - literatura rodzima winna zarówno zaspokajać potrzeby
umysłu, jak być źródłem rozrywki.
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