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DANEK Danuta: Integracja nauk a zagadnienie umysłu. /W:/ 
Problemy wiedzy o kulturze. Red. A. Brodzka, M. Hopfinger,
0. Lalewicz. Wrocław 1986, Oss., PAN IBL, s. 183-195.

Autorka postuluje konieczność włączenia do badań teorety- 
cznoliterackich nowoczesnych koncepcji, powstałych na gruncie 
nauk przyrodniczych, oraz psychologicznych koncepcji dotyczą
cych granic poznania i możliwości umysłu ludzkiego. Sędzi, iż 
spojrzenie na dzieło literackie jako na wytwór umysłu pozwoli 
przekroczyć w naukach humanistycznych tradycyjny spór o granice 
między naturę i kulturę, a dostrzeżenie analogii między struk
turę dzieła literackiego a strukturę umysłu otworzy drogę dla . 
nowych, odkrywczych badań literackich.

BP/110/31 3.W.

DANEK Danuta: Menippejskość "Dziadów" i "Operetki". "Pa
miętnik Literacki" 1987 z. 1 8. 31-50.

Autorka zauważa, że "Dziady" i "Operetka" należę do tej 
samej tradycji gatunkowej - tradycji aenippejskiej. Omawia wy' 
korzystanie charakterystycznych dla menippejskości środków ga
tunkowych w kreowanej w obu utworach wizji antropologicznej. 
Zeetawienie ich w tym kontekście interpretacyjnym pozwala uwy
puklić moralietycznę i metafizyczną warstwę "Operetki" oraz 
rozumieć "Dziady" jako wewnętrzny dramat osobowości.

BP/110/32 M.L.





DAWYDOW Ourij: Psychologia społeczna a teatr. Tłum. B. 
Sterapczyńska. /W:/ W kręgu socjologii teatru na świecie. 
Wybór i oprać. T. Pyzik i E. Udalska. Wrocław 1987, Oss., 
s. 253-267.

Autor określa specyfikę socjologii teatru odróżniajęcę 
ją od socjologii ogólnej. Cechę tę jest konieczność wniknięcia 
w organiczne mechanizmy sztuki teatru, a rozpoczęć je winno 
przeanalizowanie oddziaływania publiczności na proces tworzenia 
się, przebieg i charakter widowiska teatralnego. Dalej zwraca 
uwagę na szczególna rozdwojenie w sztuce teatru, polegające na 
tym, że "Teatr jako widowisko stanowi jedność dwu oddziałują
cych na siebie biegunów - socjologicznego i estetycznego, zbio
rowego i indywidualnego" Na poziomie spektaklu polega to na od
działywaniu partytury widza na partyturę reżysera, w stosunku 
do aktora - na ustawicznym jego oscylowania między idealnym 
światem sztuki a rzeczywistością odbiorcy, sam widz ulega roz
dwojeniu na widza-osobowość i widza-publiczność.
BP/110/33 A.Sz.

DĄBROWSKI Roman: Co świat Homera zwycięża, (uwagi o struk
turze genologicznej "Króla-Ducha"). "Ruch Literacki" 1987 
z. 2 s. 111-124.

Autor proponuje umieszczenie poematu Słowackiego w ukła
dzie: epos - powieść poetycka - "Król-Duch" i zajmuje się bada
niem relacji między poszczególnymi jego elementami. Oryginal
ność "Króla-Ducha" ujawnia się w planie kategorii, "które w y 
znaczają podstawowe kryterium genologicznej klasyfikacji teks
tów literackich". Nawiązanie do określonych konwencji i moty
wów służy w poemacie do ich zakwestionowania, do dialogu z nimi 
przez nadanie im nowego sensu i funkcji artystycznej.

BP/110/34 A.B.




