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/1/ BARAŃCZAK Anna: Problematyka in terpretacji badawczej tekstu 
słownego piosenek. "S tu d ia  Polonistyczne" IV. Poznań 1977, s .  137
-153. '

Autorka wysuwa tezę , iż tekst słowny w połączeniu z tekstem mu
zycznym piosenki tworzy nową i zmodyfikowaną jakość znaczeniową, któ
r a  wymaga odrębnych metod in terpretac ji. Artykuł je s t  próbą udokumen
towania tej tezy . Wyróżnia modyfikacje tekstu słownego wywoływane jego 
współistnieniem z określonym tekstem muzycznym: l )  iiodyfikacje strony 
znaczącej tekstu słownegp -  zmiany o charakterze stylistycznym (z a ta r
cie fonetyczne głoskowego kształtu  znaków słownych, tran sakcen tacja , 
uporządkowanie składniowo-intonacyjne), zmiany o charakterze kompozy
cyjnym (elim inacja któregoś z członów wypowiedzi lub rozszerzen ie  
tekstu słow nego); 2) modyfikacje strony znaczonej tekstu słownego, wy
woływane zderzenieih dwu systemów znaczeniowych -  słownego i muzycz
nego.
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/1/ BARAŃCZAK Stan isław : Problematyka funkcji persw azyjnej te k s
tów literackich  i paraliterack ich  w św ietle tez Semantyki Ogólnej. 
"Stud ia  Polonistyczne" IV, Poznań 1977, s .  155-165.

Autora in teresu je pytanie, jakiego rodzaju  naukowe u jęcie podsta
wowych kw estii natury języka oraz jego związku z ludzkim myśleniem 
i działaniem może się  okazać przydatne dla re fle k s ji nad socjologią form 
literackich  w obrębie kultury m asow ej. Wysuwa propozycje amerykańskiej 
szkoły Semantyki Ogólnej oraz przedstaw ia główne problemy sformułowa
ne przez je j przedstaw icieli (modelowanie przez język świadomości oraz 
modelowanie przez język działania i in terakcji społecznych) w celu wy
różnienia czynników potęgujących aktualność tych problemów -  istnienie 
dyktatur totalitarnych oraz impresywne dziedziny kultury masowej w sp o
łeczeństw ach konsumpcyjnych (reklam a).
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