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/1/ RATAJCZAK Dobrochna: Odbiorca teatralny wobec nowator
skich p rop ozycji. /Na marginesie Warszawskiego Teatru Ar
tystycznego/. W: Tradycja i nowoczesność. /Dziewiąta kon
ferencja teoretycznoliteracka w Ustroniu/. Red. Jan Trzynadlowski. Oss. Wrocław 1971» s. 69-88.
Szkic z zakresu s o c jo lo g ii teatru, opisujący ro lę odbiorcy
- widza w strukturze widowiska teatralnego. Chodzi tu o wza
jemne powiązania sceny i widowni, o fa k t, że każda nowa scena
powołuje do życia odrębną publiczność i że publiczność k s zta ł
tu je wybrany przez s ie b ie te a tr . Teatralny układ komunikacyjny
is tn ie je zazwyczaj w dwóch sytuacjach społecznych: komercjal
nej /wspólny kod sceny i widowni/ i nowatorskiej /kod nie zna
ny widowni/. Toteż - zdaniem autorki - mamy do czynienia albo
z utrwalonymi modelami widowisk teatralnych, albo z modelami
"zakłóconymi". Tę sytuację charakteryzuje autorka w oparciu o
konkretne zjawiska z życia teatralnego: powstanie w roku 1911
Warszawskiego Teatru Artystycznego - w cieniu istn iejącego od
dawna Teatru "Rozm aitości".
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/1/ SZYMCZYK Grażyna: Ballada we współczesnej p o e z ji pol
s k ie j. /Z zagadnień przemian świadomości gatunkowej/.
W:
Tradycja i nowoczesność. /Dziewiąta konferencja teoretycz
noliteracka w Ustroniu/. Red. Jan Trzynadlowski. Oss.Wroc
ław 1971, s. 97-106.
Praca- pode jmująca zagadnienia gatunkowe w stosunku do współ
czesnej p o e zji balladowej z la t 1956-1969. Zagadnienia te roz
waża autorka z punktu widzenia świadomości nadawcy, autora, a
nie np. świadomości odbiorcy. Dlatego przedmiotem analizy sta
ły s ię kolejn o: tytu ły utworów, rejestru ją ce potoczną świado
mość gatunkową, fabuła i temat utworów,
ujawniające d ialog
współczesnych autorów z balladą romantyczną i międzywojenną,
oraz nastawienie na odbiorcę,iuczynniające ten d ialog. Autorka
omawia również przypadki akceptacji balladowego wzorca gatun
kowego.
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