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/11/ BIEŃKOWSKI Tadeusz: Rola pisarza i litera tu ry w świet
le wypowiedzi z XVI i XVII wieku. W: Problemy litera tu ry
staropolskiej. Seria 1. Praca zbiorowa pod red.
Janusza
Pelca. Wrocław 1972. IBL PAN, s. 225-267.
Autor przytacza liczna wypowiedzi pisarzy staropolskich
- poetów i prozaików, literatów i uczonych - na temat
przy
czyn podejmowania przez nich pracy pisarskiej i lite r a c k ie j.
Wskazują one, że najdonioślejszym czynnikiem i bodźcem było
tu poczucie w ie lk ie j społecznej r o li pisarza i litera tu ry . U
ciążliwe i zazwyczaj kosztowne przedsięwzięcia lite ra c k ie
i
wydawnicze podejmowano w przekonaniu o służeniu
krajowi i
współobywatelom. Według zebranych w artykule wypowiedzi, spo
łeczna doniosłość literatu ry miała polegać na podtrzymywaniu
w pamięci pokoleń tradycji narodowych, pouczaniu rodaków i roz
wijaniu ojczystego języka i kultury.
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/11/ DZIECHClNSKA Hanna: Parenetyka, je j tradycje i znacze
nie w litera tu rze staropolskiej. W: Problemy
litera tu ry
staropolskiej. Seria 1. Praca zbiorowa pod
red. Janusza
Pelca. Wrocław 1972. IBL PAN, s. 555-591.
Spośród zagadnień, jakie nasuwa staropolskie piśmiennictwo
parenetyczne, autorka wybiera i podejmuje dwa wątki, kluczowe
- je j zdaniem - dla problematyki tytułow ej. Pierwszy - to tra
dycyjne uwarunkowania staropolskiej parenezy oraz je j history
czna ciągłość i adaptacja w swoistych warunkach
historycznokulturowych epoki. Skupiono tu uwagę na polon izacji konwencjo
nalnych wzorców osobowych, co znalazło wyraz m.in. w innowa
cjach gatunkowych i w samej materii językowej przekazu. Mówiąc
natomiast o "znaczeniu" postawy parenetycznej,podkreślono je j
ro lę dynamizującą twórczość literacką. Mimo bowiem dydaktycz
nych ograniczeń postawa ta sprzyjała tworzeniu nowych form wy
razu, zrozumiałych i komunikatywnych w określonym
społecznokulturowym kręgu odbiorców.
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