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/11/ OTWINOWSKA Barbara: Problemy języka jako wyraz kształ
towania się świadomości narodowej w literatu rze Renesansu.
W: Problemy litera tu ry staropolskiej. Seria 1. Praca zbio
rowa pod red. Janusza Pelca. Wrocław 1972. IBL PAN s. 155
-222.
Rozprawa składa się z pięciu części: 1. "Tradycje" - krót
kie omówienie antycznej, b ib lijn e j i średniowiecznej myśli o
języku? 2. "Etnogeneza" - funkcje języka w h is to rio g ra fii,
w
ówcześnie formułowanej świadomości narodowej i w h is to r ii na
rodowej kultury; 3» "Język lite r a c k i" - rola języka pisanego
jako symbolu i narzędzia współczesnej kultury narodowej i hu
manistyczne aspiracje pisarzy tworżących w języku rodzimym; 4.
"P h ilologia sacra" - język polski jako narzędzie walk reforma
c j i i kontrreformacji, jako wyraz tendencji demokratycznych wo
bec sakralnej t e o r ii "trzech świętych języków"; 5. "Zakończe
nie. Dalsze perspektywy rozwoju". Praca traktuje przedstawiane
idee jako wyraz ogólnoeuropejskiej problematyki językowej.
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/11/ PELC Janusz: Renesans w litera tu rze polskiej. Począt
ki i rozwój. W: Problemy litera tu ry staropolskiej.Seria 1.
Praca zbiorowa pod red. Janusza Pelca. Wrocław 1972.
IBL
PAN, s. 29-104.
Autor rozpatruje Renesans polski w aspekcie jego "stawania
s ię " , nie wyznaczając sztywnych dat, lecz podkreślając momenty
wielokierunkowe, zwłaszcza w okresach przełomów,i ukazuje ewo
lucję polskiego Renesansu poprzez charakterystykę kolejpych po
koleń.XV-wieczqych pisarzy z kręgu Kalllmacha i Celtisa uznaje
za zwolenników nowych tendencji, tkwiących wszakże w okresie
" z ło t e j je s ie n i polskiego średniowiecza’’ . Twórczość krakowskich
poetów łacińskich z XV/XVI w. komentuje jako pisarstwo "prze
łomu renesansowego", natomiast pokolenie Hussowczyka,Krzyckiego, Dantyszka oraz współczesnego im twórczością, acz młodsze
go, Janickiego - jako okres pełnego, zwycięskiego już Renesan
su. Omówiony został też "przełom" barokowy.
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