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co mogliby�my nazwaæ �queer criticism�, bo, jak pokazuje polska tradycja, z akceptacj¹
odmiennej krytyki bywaj¹ wiêksze problemy ni¿ z akceptacj¹ odmiennej literatury.

Ta oryginalna i interesuj¹ca praca ma wszak¿e jeden mankament natury edytorskiej,
o czym warto wspomnieæ. Mianowicie: w ksi¹¿ce brakuje indeksu nazwisk i pojêæ, który
niew¹tpliwie u³atwi³by czytelnikom orientacjê w materii tekstu. Z pewno�ci¹ jednak pu-
blikacja ta zas³uguje na uwagê wszystkich uczonych zajmuj¹cych siê nie tylko problema-
tyk¹ studiów gender i teorii queer, lecz równie¿ wieloma innymi aspektami ¿ycia literac-
kiego przed i po r. 1989, który nie tylko przyniós³ wolno�æ w ró¿nych dziedzinach, ale
tak¿e otworzy³ polsk¹ literaturê na problem odmienno�ci seksualnej. Warto pamiêtaæ o tym
fakcie w historycznoliterackich syntezach dotycz¹cych literatury najnowszej, które po-
wstaj¹ lub te¿ powstan¹ w najbli¿szym czasie. Dziêki rozprawie Warkockiego oraz innych
badaczy nie mo¿na ju¿ przemilczaæ kwestii odmienno�ci.

Tomasz Kali�ciak
(Uniwersytet �l¹ski �
University of Silesia, Katowice)

A b s t r a c t
The text is a review of B³a¿ej Warkocki�s doctoral dissertation which analyses the discourses of

sexual differences in contemporary Polish prose as based on literary creativity by Grzegorz Musia³,
Andrzej Stasiuk, and Izabela Filipiak.

I r i n a  J e w g i e n i e w n a  A d i e l g i e j m, POETIKA �PROMIE¯UTKA�:
MO£ODAJA POLSKAJA PROZA POSLE 1989 GODA. (Recenzienty: G. J. Iljina,
W. J. Tichomirowa). Moskwa 2005. Izdatielstwo �Indrik�, ss. 544. Rossijskaja akadiemija
nauk. Institut s³awianowiedienija.

Dyskusje o tym, czy w literaturze nast¹pi³ w r. 1989 prze³om, czy te¿ nie, trochê ju¿
w polskiej nauce ucich³y (co nie znaczy, ¿e dokonano ostatecznych ustaleñ). Zaintereso-
wanie przenios³o siê raczej na pog³êbione opisywanie tekstów, �ledzenie zmian tematyki,
poetyk czy kontekstu spo³ecznego literatury. Zagadnienie to pojawia siê wszak¿e na pierw-
szym miejscu w ksi¹¿ce Iriny Adielgiejm, kolejnej z serii prac powsta³ych w ramach pro-
jektu �Historia, jêzyki i literatury narodów s³owiañskich w �wiatowym kontek�cie socjo-
kulturowym�, realizowanego w Rosyjskiej Akademii Nauk. Owo �przywi¹zanie� rosyj-
skiej badaczki do problemu wynika jednak z przes³anek znacznie g³êbszych ni¿ tylko
rozpowszechnienie terminu w dyskusjach polskich kolegów, choæ tego argumentu tak¿e
nie mo¿na pomin¹æ w przypadku pracy � w ogromnej mierze � podsumowuj¹cej i po-
rz¹dkuj¹cej. Opar³a siê bowiem Adielgiejm na szkicu Jurija Tynianowa i jego ustalenia
zwi¹zane z istnieniem epok o mniejszym potencjale patronuj¹ recenzowanej ksi¹¿ce.

Artyku³ Tynianowa Promie¿utok (1924), na który obszernie powo³uje siê we wstêpie
Irina Adielgiejm, zosta³ prze³o¿ony na jêzyk polski i wydany w zbiorze prac rosyjskiego
teoretyka w 1978 roku 1. Tytu³owe has³o-termin t³umaczy siê jako �okres przej�ciowy�. Ze
wzglêdu na tradycjê badawcz¹ warto pozostaæ przy tym przek³adzie, choæ mo¿liwe wyda-
j¹ siê i inne: Wielki s³ownik polsko-rosyjski rejestruje s³owo jako: 1) w znaczeniu prze-
strzennym � �odstêp�, �odleg³o�æ�; 2) w znaczeniu czasowym � �odstêp czasu�, �prze-
rwa�; przymiotnik �promie¿utnyj� � t³umaczy siê jako �po�redni�, �stadium po�rednie� 2.

1 J. Ty n i a n o w, Okres przej�ciowy. W: Fakt literacki. Wybór E.  K o r p a ³ a - K i r s z a k.
Warszawa 1978 (prze³. A.  U r b a ñ s k a).

2 A. M i r o w i c z, I.  D u l e w i c z, I.  G r a k - P a b i s, I.  M a r y n i a k, Wielki s³ownik pol-
sko-rosyjski. Warszawa�Moskwa 1970, s. 1014.
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W swoim eseju prezentuje Tynianow pogl¹d, i¿ nowe idee w literaturze pojawiaj¹ siê
wraz z przesileniem, a droga do nich wiedzie przez okres przej�ciowy o s³abszym poten-
cjale twórczym. Na materiale wspó³czesnej rosyjskiej poezji (pocz¹tek w. XX) ustala wy-
znaczniki �stadium po�redniego�. Kiedy literatura przechodzi trudno�ci � 1) nastawia siê
na grê z czytelnikiem; 2) wykorzystuje biografiê autora (autor wewnêtrzny) i podtrzymuje
iluzjê prawdziwo�ci przekazu; 3) trwa przy starych tematach, a je�li stworzy nowe � przy-
wi¹zuje siê do nich na d³ugo, 4) zespala plan wysoki z niskim; 5) ucieka w kr¹g tematów
z ¿ycia codziennego; 6) konfrontuje s³owo z rzecz¹, przy czym �starcie� wiersza i przed-
miotu wydobywa siê najlepiej przy tematach takich, jak �mieræ, dzieciñstwo, choroba,
przypadek; 7) eksploatuje temat dzieciñstwa; 8) stwarza nowe gatunki � �Dlatego w³a�nie
jest on okresem przej�ciowym, ¿e nie ma tu gotowych gatunków, ¿e powstaj¹ one wolno
i bez³adnie i nie s¹ przeznaczone do powszechnego u¿ytku� 3. Literatura �okresu przej-
�ciowego�, nie rodz¹c arcydzie³, rodzi siê z potrzeby opisania zmieniaj¹cego siê ¿ycia,
z drugiej strony � impuls pochodzi z samej literatury, w której ca³y czas co� siê rodzi i co�
zamiera.

Praca Iriny Adielgiejm nie rozstrzyga jednoznacznie kwestii istnienia b¹d� nie prze³o-
mu literackiego w 1989 roku. Pog³êbia wszak¿e ogl¹d przedmiotu badañ, pokazuj¹c prozê
po r. 1989 jako literaturê miêdzyepoki.

Ksi¹¿ka Poetika �promie¿utka� jest bardzo obszerna. Sk³ada siê z piêciu, podzielo-
nych na mniejsze, rozdzia³ów, wstêpu, zakoñczenia i licznych za³¹czników � wykazu ana-
lizowanych tekstów (126 tytu³ów), biogramów polskich pisarzy (47 nazwisk), indeksu
autorów. Po�wiêcona jest prozie pokolenia, które zaczê³o aktywne ¿ycie literackie w Pol-
sce postsocjalistycznej. Autorka pokazuje odrêbno�æ tej generacji, specyfikê my�lenia,
poetykê, do�wiadczanie ambiwalencji wolno�ci � braku wolno�ci, wykorzenienia�zako-
rzenienia. Uwa¿a, ¿e realnie prze¿yt¹ zmianê literack¹ mo¿na opisaæ, kiedy zaczyna siê
aktywne przywykanie do nowych pojêæ, przedstawieñ, nowych form jêzyka i okre�lania
�wiata. I taki moment � jej zdaniem � dla polskiej prozy ju¿ nadszed³; mówi¹c inaczej:
m³odzi trochê ju¿ siê zestarzeli. Ksi¹¿ka Iriny Adielgiejm to solidna, miejscami erudycyj-
na, nasycona szczegó³ami praca teoretyczna. Czyta siê j¹ nielekko, mozolnie � i z du¿ym
dla siebie po¿ytkiem.

We wstêpie badaczka przywo³uje krótko tezy Tynianowa i powo³uje siê na nie. Wspo-
mina te¿ � istotn¹ dla ca³o�ci wywodu � koncepcjê trzech dzia³aj¹cych w jednej epoce
pokoleñ literackich: starego, �redniego i m³odego. W okresach prze³omu dochodzi miêdzy
nimi do konfrontacji, m³odzi szukaj¹ adekwatnego jêzyka do opisania nowego widzenia
�wiata, przez co postrzegani s¹ jako optymistyczne �wiadectwo prze³omu; starzy � tkwi¹
w dawnych formach i w dawnym jêzyku. W koñcu lat osiemdziesi¹tych run¹³ ustrój socja-
listyczny w Polsce (polscy badacze mówi¹ raczej o ustroju komunistycznym, rosyjscy �
o socjalistycznym) i dotychczasowe formy ¿ycia literackiego sta³y siê nieaktualne. Przed
literatur¹ pojawi³o siê zadanie odnowienia jêzyka, które podjêli m³odzi pisarze, odcinaj¹c
siê od tradycji sprzed 1989 roku.

Autorka recenzowanej pracy uwa¿a, ¿e teksty literackie zawsze funkcjonuj¹ w kon-
tek�cie innych utworów, zw³aszcza sobie wspó³czesnych, i dlatego traktuje prozê polsk¹
po r. 1989 jako ca³o�æ, ogólny wyraz nowej sytuacji, choæ ró¿nie kszta³towany przez kon-
kretne teksty. Opisuje okres 1989�2004, 15 bujnych lat transformacji ustrojowej, spo³ecz-
nej i kulturowej, przy czym stara siê nie hierarchizowaæ zjawisk, co w polskim czytelniku
� maj¹cym dostêp do wszystkich omawianych tekstów � budzi niejaki opór. Proste zesta-
wianie utworów takich, jak Tego lata, w Zawrociu i Kapelusz z zielonymi jaszczurkami
Hanny Kowalewskiej z proz¹ Nataszy Goerke czy Magdaleny Tulli wydaje siê jednak
pomieszaniem porz¹dków. Ambitnym zadaniem, jakie postawi³a sobie Adielgiejm, jest

3 Ty n i a n o w, op. cit., s. 177.
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scharakteryzowanie 126 prac 47 autorów. Mnogo�æ analizowanych utworów i obszerne
cytowania maj¹ je przybli¿yæ rosyjskiemu czytelnikowi � do roku wydania rozprawy (2005)
z opisywanego spektrum przet³umaczono na rosyjski jedynie 10 dzie³: Hannemana i Es-
ther Stefana Chwina, Kabaret metafizyczny oraz Podrêcznik do ludzi Manueli Gretkow-
skiej, Weisera Dawidka Paw³a Huellego, Monolog z lisiej jamy i Pod mocnym anio³em
Jerzego Pilcha, Podró¿ Ludzi Ksiêgi Olgi Tokarczuk, Sêk Pies Brew Adama Wiedemanna,
Wojnê polsko-rusk¹ pod flag¹ bia³o-czerwon¹ Doroty Mas³owskiej. Badaczka upodoba³a
sobie okre�lenie �nowa proza�, akcentuj¹c w ten sposób niezwyczajno�æ sytuacji, w jakiej
znale�li siê reprezentanci m³odego pokolenia; proza nie tylko �m³oda�, ale jakby w nad-
datku � �nowa�. Nadmiernie u¿ywane w tytu³ach rozdzia³ów i podrozdzia³ów s³owo �miê-
dzy� t³umaczy autorka potrzeb¹ wyra¿enia najwa¿niejszej cechy opisywanego pokolenia
twórców, dramatu ambiwalencji, charakterystycznego tak¿e dla postmodernizmu.

Rozdzia³ I: Mie¿du �pierie³omom� i �prodo³¿enijem�
(Miêdzy �prze³omem� a �kontynuacj¹�)

Rozdzia³ I, pozbawiony analiz konkretnych utworów, jest rozbudowanym streszcze-
niem polskiego stanu badañ. Z du¿ym znawstwem i erudycj¹ przywo³uje autorka liczne
koncepcje badawcze, podsumowuje zawi³e spory, porusza kwestie i bardzo wa¿ne, i bardzo
b³ahe. W czê�ci tej wyra�nie widaæ chêæ niepominiêcia niczego, co choæby w nieznaczny
sposób mog³oby wzbogaciæ obraz ca³o�ci. Adielgiejm posegregowa³a zagadnienia i nada-
³a im logiczny porz¹dek: rys najnowszej historii Polski, spór wokó³ prze³omu r. 1989, ko-
niec romantyzmu i mitu polsko�ci, wolny rynek kultury, reklama i autoreklama, fenomen
�drugiej ksi¹¿ki�, feminizm, problem nazewnictwa, relacje starzy mistrzowie � debiutan-
ci, wyznaczniki nowej prozy.

Pocz¹tkow¹ czê�æ tego rozdzia³u po�wiêca autorka zreferowaniu d³ugiego i burzliwe-
go sporu w polskiej krytyce dotycz¹cego prze³omowo�ci roku 1989, przywo³uj¹c liczne
argumenty za i przeciw. Zgadza siê z przekonaniem, ¿e wszystkie daty w historii literatury
s¹ umowne � i te historyczne: 1918, 1939, 1945, 1956, 1968, 1970, 1989, i te �estetyczne�:
1905, 1932, 1976. Prze³om historyczny nie poci¹ga za sob¹ automatycznie zmian w este-
tyce, ale zawsze zmienia sytuacjê literatury wobec rzeczywisto�ci. Irina Adielgiejm opisu-
je krótko przeobra¿enia w Polsce, porównuje je do tych, które mia³y miejsce w innych
krajach by³ego bloku RWPG. Bardzo wyra�nie podkre�la zachodni charakter kultury pol-
skiej � zdaje siê, ¿e dla badaczy rosyjskich to kwestia oczywista. Autorka widzi korzenie
m³odej prozy w literaturze lat osiemdziesi¹tych, za pocz¹tek �epoki� uznaj¹c � za innymi
� wydanie Weisera Dawidka Huellego (1987) oraz Wyznañ twórcy pok¹tnej literatury ero-
tycznej Pilcha (1988).

W dalszych czê�ciach rozdzia³u podjête zosta³o zagadnienie upadku paradygmatu ro-
mantycznego. Adielgiejm przywo³uje tu rozwa¿ania Marii Janion, która upatruje g³ówne-
go �ród³a wyczerpania literatury polskiej w przekonaniu o powinno�ci s³u¿enia dzie³u na-
rodowemu. Polsko�æ jako jedyne kryterium samoidentyfikacji prowadzi w pierwszym ge-
�cie do wzmocnienia kondycji literatury (tematy patriotyczne, galeria bohaterów, czytelne
wzorce), potem jednak do jej wypalenia (literatura odsy³a sama do siebie, brak dop³ywu
nowych tre�ci, brak zwi¹zku z bie¿¹cym ¿yciem). Paradoksem kultury polskiej jest, ¿e naj-
znakomitsze jej wytwory powstaj¹ w sytuacji sk³adania trybutu owemu narodowemu dzie³u,
a wiêc � w sytuacji pewnej s³u¿ebno�ci. Przegl¹d dorobku nowej prozy � ju¿ uwolnionej od
patriotycznych powinno�ci i wobec nich zbuntowanej � tej konstatacji nie podwa¿a.

Kolejne zagadnienia poruszone w rozdziale �miêdzy prze³omem a kontynuacj¹� to
uwarunkowania zewnêtrzne i wewnêtrzne powstawania nowej prozy oraz kondycja pisa-
rza. Mówi wiêc Irina Adielgiejm o nowym sposobie finansowania kultury, zmianach w pro-
cesie wydawania i kolporta¿u, decentralizacji ¿ycia literackiego, swoistym �wybuchu� li-



247RECENZJE

teratury masowej, obni¿eniu rangi twórcy, rozkwicie pisarstwa kobiecego, tradycjach no-
wej prozy (Gombrowicz, Schulz, Buczkowski). Podkre�la te¿ zmiany w typowym uk³a-
dzie si³ literackich: starzy mistrzowie odchodz¹, �rednie pokolenie jest w s³abej kondycji,
nowa literatura bardzo (chyba za bardzo) lansowana przez media. Polski czytelnik wszyst-
kie te problemy zna, dla rosyjskiego � to konieczne, byæ mo¿e, wprowadzenie do pó�niej-
szych namys³ów nad tekstami.

Rozdzia³ II: Prostranstwo i wriemia: na granice obszczego i licznogo
(Przestrzeñ i czas: na granicy powszechnego i osobistego)

W tym najwiêkszym, licz¹cym prawie 200 stronic rozdziale zajmuje siê badaczka
najbardziej charakterystycznymi dla najnowszej prozy przedstawieniami przestrzeni i czasu.
Czê�æ tê ilustruj¹ obszerne omówienia konkretnych dzie³, przy czym zwracaj¹ uwagê bar-
dzo d³ugie cytaty; autorka powo³uje siê np. bardzo czêsto na prozê Stasiuka, którego ani
jeden utwór nie doczeka³ siê przek³adu na rosyjski. Nale¿y przyznaæ, ¿e szczególnie sma-
kowicie brzmi¹ po rosyjsku te fragmenty galicyjskich opowiadañ, w których opisuje siê
przybywaj¹cych t³umnie na polskie przygraniczne targi Rosjan i Ukraiñców, handluj¹cych
wszystkim i niczym, s³ynne dywany i dywaniki na wys³u¿onych ¿yguli, mieszcz¹ce cuda
tandety i nieprzydatno�ci.

Rozdzia³ II zbudowany jest z kilku czê�ci o ró¿norodnej tematyce, dla przejrzysto�ci
wywodu trzeba, jak siê zdaje, omówiæ je odrêbnie.

Mie¿du centrom i pierifierijej: prostranstwo polskoj sowriemiennosti (Miêdzy cen-
trum a peryferiami: przestrzeñ polskiej wspó³czesno�ci) � podrozdzia³ ten ogniskuje siê
wokó³ zagadnieñ miasta, przedmie�æ i prowincji. Irina Adielgiejm podkre�la, ¿e wiele te-
kstów nowej prozy usi³uje poluzowaæ silne zwi¹zki z polsk¹ przestrzeni¹, by uciec od
�przeklêtych� polskich problemów. Niewielu autorom zabieg taki siê udaje. Rzeczywi-
sto�æ wiêkszo�ci z nich to miasto; antyurbanistyczne nastawienie, ujawnianie brzydoty,
opresyjno�ci (labirynt, metafora ruin, wizja apokalipsy) nie idzie tu w parze z zerwaniem
z t¹ przestrzeni¹. Wa¿ne okazuje siê wszak¿e oddanie, poprzez opis zamierania i odkszta³-
cania siê miasta, absurdów postsocjalistycznej Polski. Poetykê i mitologiê przedmie�æ naj-
pe³niej wykorzysta³ � zdaniem rosyjskiej badaczki � Stasiuk, odwo³uj¹c siê do twórczo�ci
Tyrmanda, H³aski, Nowakowskiego. Nowe przedmie�cia znacz¹co ró¿ni¹ siê jednak od
tych dawnych, rozja�nionych knajackim kodeksem honorowym, s¹ brzydkie, nowobogac-
kie i stêsknione za centrum, które jawi siê jako miejsce lepsze, �wiêtsze. Proza polska
po r. 1989 zapisuje umieranie przedmie�æ jako odrêbnego �wiata drewnianych domów,
zaro�niêtych ogrodów, go³êbi polatuj¹cych nad przybudówkami i komórkami niewiado-
mego przeznaczenia i wieku. I rejestruje to z nostalgi¹. Prowincjê, z kolei, maluje siê ciem-
nymi, szarymi barwami, podkre�laj¹c poprzez czêste u¿ycie s³ów: �ostatni�, �nigdy�, �nie
bêdzie�, poczucie koñca i beznadziejno�ci.

Mie¿du polskim i niepolskim (Miêdzy polskim a niepolskim) � czê�æ tê po�wiêca au-
torka zagadnieniu emigracji, zaznaczaj¹c, ¿e jest to kwestia kluczowa dla zrozumienia
wspó³czesnej, ale i XIX-wiecznej kultury polskiej. W polskiej mentalno�ci i literaturze
istnieje, w zwi¹zku z dramatyczn¹ histori¹, pewien wypracowany model prze¿ywania sy-
tuacji wysiedlenia: z jednej strony, jako przekleñstwa oderwania od korzeni, z drugiej �
wywy¿szenia misj¹ podtrzymania bytu narodowego. Stworzony w romantyzmie etos, któ-
ry �sprawdza³ siê� przez lata narodowych niedoli, straci³ u¿yteczno�æ wraz z wyga�niê-
ciem fal emigracji politycznych i zarobkowych (po rosyjsku � �kie³basianych�). Wielu
polskich autorów debiutuj¹cych po r. 1989 ma za sob¹ do�wiadczenie d³ugiego przebywa-
nia i tworzenia za granic¹. W ich tekstach pojawi¹ siê opisy nowych odmian psycholo-
gicznego stosunku Polaka do obczyzny i postrzegania kraju z dalekiej perspektywy: wszech-
ogarniaj¹ce doznanie obco�ci, silna wiê� zarówno z Polsk¹, jak i z miejscem pobytu na
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obczy�nie, wewnêtrzna nieukojona potrzeba przemieszczania siê, �poczucie niewa¿ko-
�ci� � absolutny brak zakorzenienia. Bohaterowie nowej prozy w niczym nie przypomina-
j¹ zagubionych postaci Mro¿ka czy Redliñskiego. Do ¿ycia wybieraj¹ wielkie miasta lub
egzotyczne miejsca i szybko, je�li chc¹, asymiluj¹ siê w zakresie przez siebie wybranym.

Irina Adielgiejm przy tym proponuje � za innymi � by zrezygnowaæ z pojêcia �emi-
gracji� i �emigranta� na rzecz nowocze�niejszego, bli¿szego tekstom terminu: �sta¿ysta�,
m³odej prozie obca jest zawarta w dawnych okre�leniach nuta tragizmu i wpisane w nie
poczucie utraty. Nie ma ju¿ samej emigracji, ale d³u¿szy wyjazd z Polski nie pozostaje bez
�ladu w utworach, inne s¹ natomiast sposoby przedstawiania zagranicy. Przede wszystkim
pojawia siê motyw artystycznego, jêzykowego i kulturowego zetkniêcia z �innym�; nie
�obcym�, lecz w³a�nie � �innym�. Problem zrozumienia. Bohater � emigrant czy sta¿ysta,
zawsze obserwuje �wiat poprzez pryzmat do�wiadczenia wewnêtrznego. Czêste s¹ stereo-
typy narodowe (Polak � hulaka i pijak), a tak¿e ironiczne spojrzenie na mesjanizm. Naj-
wa¿niejszym do�wiadczeniem wyniesionym z wyjazdu jest utracenie naiwnej wiêzi z rze-
czywisto�ci¹ i konieczno�æ zbudowania jej, przy du¿ym wysi³ku, na nowo. Okazuje siê, ¿e
ten sam �wiat mo¿na prze¿ywaæ w ró¿ny sposób. Odbiciem procesu jest du¿e skompliko-
wanie formalne tekstów nowej prozy, siêganie po pastisz, kola¿, operowanie nadmiarem
i chaosem wielokulturowo�ci (tu za przyk³ad s³u¿¹ Fractale Nataszy Goerke).

Mie¿du Mitteleuropa i Jewropoj (Miêdzy Mitteleurop¹ a Europ¹) � tu badaczka zaj-
muje siê wa¿nym dla prozy polskiej po r. 1989 zagadnieniem to¿samo�ci europejskiej i �rod-
kowoeuropejskiej. Po przemianach ustrojowych kategoria �polsko�ci� okaza³a siê niewy-
starczaj¹ca do okre�lenia kondycji i kulturowej �wiadomo�ci narodu. Zaczêto zadawaæ
trudne, nafaszerowane marzeniami i kompleksami pytania o Polskê w Europie. W litera-
turze objawi³ siê wyrazi�cie � rysowany zawsze ciemnymi barwami � motyw �Mitteleuro-
py�. Ów obszar, naznaczony dramatyczn¹ histori¹, jest cz³owiekowi nieprzyjazny, to tery-
torium wiecznego nieszczê�cia, gdzie ka¿de pokolenie stawa³o siê ofiar¹, terytorium ma³o
konkretne, znikaj¹ce z map, p³ynne. Charakteryzuj¹ je metafory ciemnego nieba, deszczu,
braku s³oñca i �wiat³a. Nowa proza bada tak¿e sekrety nostalgicznej duszy �rodkowoeuro-
pejskiej, a jej tajemnicê mo¿na uj¹æ, jak stwierdza Adielgiejm, nastêpuj¹co: miêdzy wp³y-
wem Wschodu a têsknot¹ za Zachodem.

Mie¿du pamiatju i wriemieniem: nostalgiczeskaja proza (Miêdzy pamiêci¹ a czasem:
proza nostalgiczna) � w tym obszernym fragmencie autorka Poetiki �promie¿utka� sta-
rannie opisuje bardzo licznie reprezentowan¹ grupê tekstów zwi¹zanych z koncepcj¹ �ma-
³ych ojczyzn�. Prawdziw¹ eksplozjê prozy nostalgicznej ³¹czy � opieraj¹c siê na stanie
badañ � z bogat¹ tradycj¹ prozy o kresach (twórczo�æ Mi³osza, Wittlina, Vincenza, Stem-
powskiego, Konwickiego, Ku�niewicza) oraz z pojemno�ci¹ kategorii wypieraj¹cej ogól-
ny topos �polsko�ci�. Kresy odegra³y ogromn¹ rolê w kszta³towaniu siê polskiej mental-
no�ci jako mit �pocz¹tku pocz¹tków� i nieuchronnie utraconej przesz³o�ci; tu warto wspo-
mnieæ motyw domu zamienianego na walizkê. Jednak¿e autorzy debiutuj¹cy po r. 1989
zupe³nie odmiennie kszta³tuj¹ teksty o tej tematyce ni¿ ich wielcy poprzednicy, zwracaj¹c
uwagê na inne aspekty przesiedleñ, repatriacji (Leszek Szaruga uzna³ to s³owo za termino-
logiczny sadyzm), zmian przestrzeni, patrz¹c z zupe³nie innej perspektywy. Najkrócej mo¿na
to uj¹æ jako przesuniêcie �rodka ciê¿ko�ci z opisywania straty samej przestrzeni na opisy-
wanie straty przodków, rodzinnej ci¹g³o�ci, korzeni. Dla bohatera Lidy Aleksandra Jure-
wicza � powie�ci wielokrotnie analizowanej w ksi¹¿ce � niewa¿ne jest miasto, które opusz-
cza on jako piêciolatek, ale dziadek i babka pozostaj¹cy w domu, daleko od nieznanej
i gro�nej Polski. Nowa proza o kresach pisana jest przez ludzi, którzy urodzili siê ju¿ w �no-
wej� Polsce, a wschodnie terytoria znaj¹ g³ównie z opowie�ci, st¹d oparcie fabu³y na zmy-
�lonych biografiach, domniemaniach, szcz¹tkach wspomnieñ. Mit kresów zla³ siê wiêc
z mitem utraconego dzieciñstwa, które � je�li jest szczê�liwe � podobnie wygl¹da i we
Lwowie, i w Krakowie, i w Pcimiu Górnym.
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W prozie najnowszej pojawiaj¹ siê te¿ zupe³nie nowe przestrzenie kresów: Gdañsk
(Huelle, Chwin), Wroc³aw (Sieniewicz), Dolny �l¹sk (Tokarczuk), Beskidy (Stasiuk). Do
pe³nego w nich zakorzenienia potrzebne jest zrozumienie poprzednich mieszkañców, g³ów-
nie Niemców, przestrzeñ tak¹ trzeba czytaæ jak palimpsest. Tradycyjna polska proza o kre-
sach rejestrowa³a je g³ównie jako obszar tolerancji kulturowej i religijnej, teksty powsta³e
po r. 1989, gdzie najwa¿niejsze okazuje siê zapisanie dramatu wysiedlenia, skupiaj¹ siê na
nienawi�ci i narodowych uprzedzeniach.

W zaskakuj¹cy sposób �ma³¹ ojczyzn¹� staje siê te¿ w wielu utworach nowej prozy
PRL, pokazywany jako arkadia dzieciñstwa. Mitologizacji PRL, choæ okraszonej ironi¹,
towarzyszy zapis m³odzieñczej rado�ci i swobody. Przy czym ma³o wspomina siê o trau-
mach, raczej o pozytywnych aspektach totalitarnej rzeczywisto�ci, a takimi w pamiêci
dziecka s¹ oswojone przestrzenie i sprzêty dzieciñstwa. Istotnym motywem, zdaniem au-
torki recenzowanej pracy, czyni¹ debiutanci r. 1989 star¹ fotografiê, album ze zdjêciami,
jak te¿ postaæ turysty ogl¹daj¹cego i uwieczniaj¹cego �wiat, co wi¹¿e siê z wysokim war-
to�ciowaniem przesz³o�ci. Przesz³o�æ zdaje siê wa¿niejsza ni¿ przysz³o�æ, ocenia siê j¹ na
nowo, rozlicza dawne z³o i szuka jêzyka dla rzeczy przemilczanych.

Kolejny podrozdzia³: Mie¿du snom i jawju: optika snowidienia (Miêdzy snem a jaw¹:
optyka snu), przynosi pog³êbion¹ analizê powie�ci Olgi Tokarczuk Dom dzienny, dom nocny,
czyni¹c ten utwór sztandarowym przyk³adem wystêpowania opisywanej koncepcji. Prawda
snu jest przed bohaterk¹-narratork¹ Tokarczuk zakryta, ale sen mo¿na opowiedzieæ na kszta³t
noweli. Najwa¿niejszym novum okazuje siê w m³odej prozie fakt, i¿ przestrzeñ snu nie jest
wyobra¿ona, lecz opowiedziana. W porównaniu z wcze�niejszymi dokonaniami polskiej li-
teratury sny opisane w prozie po r. 1989 wypadaj¹ do�æ b³aho i schematycznie, ale ich zada-
nie wydaje siê inne � bohater pragnie opowiedzieæ swój sen, poddaæ go interpretacji.

Irina Adielgiejm uwa¿a, ¿e nowa polska proza przemawia do czytelnika jêzykiem
mocno spsychologizowanym, w zwi¹zku z czym pojawianie siê poetyki snu uznaje za wyraz
prze¿ywania estetycznego poszerzaj¹cej siê wiedzy o psychice cz³owieka. Sen jest tak¿e �
i teza taka by³aby ³¹cznikiem z dociekaniami z wcze�niejszych czê�ci pracy � sposobem
na odpamiêtanie przesz³o�ci.

Mie¿du utopiej i antiutopijej (Miêdzy utopi¹ a antyutopi¹) � w najnowszej literaturze
nierzadko pojawiaj¹ siê wymy�lone, nieprawdziwe przestrzenie, odsy³aj¹ce bezpo�rednio
do utopii, toposu �z³otego wieku� cywilizacji. Tak¹ �geografiê fikcyjn¹� stwarza siê przy
wykorzystaniu historii alternatywnej, rzeczywisto�ci gier komputerowych, a tak¿e wymy-
�lonych krain dzieciñstwa. Jako przyk³ady takich utopii � o ró¿nym nasileniu ironii narra-
tora wobec nich � podaje badaczka Prawiek i inne czasy Tokarczuk, W czerwieni Magda-
leny Tulli oraz Miasteczko z ludzk¹ twarz¹ Marka Sieprawskiego. Opisane miejsca: Pra-
wiek, Miasto, Miasteczko, budz¹ silne pozytywne emocje. Obserwujemy jednak rozpadanie
siê owych ba�niowych figur i przeistaczanie siê ich we w³asne zaprzeczenie. Wyp³ywa to
z wysokiego warto�ciowania �dawno�ci� oraz z przekonania, ¿e wszystko zmienia siê na
gorsze i nieuchronnie zbli¿a siê katastrofa.

Mie¿du dietstwom i zrie³ostju. Fienomien inicyacyi (Miêdzy dzieciñstwem a dojrza-
³o�ci¹. Fenomen inicjacji) � autorka recenzowanej pracy podkre�la w tym podrozdziale
nadobecno�æ tematu inicjacji w analizowanym materiale. Zauwa¿a, ¿e termin �proza ini-
cjacyjna�, pomimo swojej wieloznaczno�ci, szybko siê w polskiej nauce i krytyce zado-
mowi³, co wymusi³a sytuacja, gdy o inicjacji pisz¹ prawie wszyscy 30- i 40-latkowie. Ro-
syjska badaczka wyró¿nia dwa g³ówne powody podjêcia tematu: poszukiwanie w dzieciñ-
stwie przyczyn swojej obecnej sytuacji (autobiograficzny mit dzieciñstwa, z Dolin¹ Issy
Mi³osza jako wzorem) oraz niedojrza³o�æ doros³ego (prekursorem tego ujêcia jest w litera-
turze polskiej Witold Gombrowicz).

Bogactwo nowej prozy inicjacyjnej trudno uporz¹dkowaæ, ale ¿e ma recenzowana
praca ambicje systematyzuj¹ce, i to trudne wyzwanie badaczka podejmuje. Najczêstszymi
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ujêciami tematyki inicjacyjnej wydaj¹ siê jej: podkre�lanie nowo�ci sytuacji fizycznej i emo-
cjonalnej (wszystko robi siê wszak po raz pierwszy), synchronizacja inicjacji i prze³omu
historycznego r. 1989 (warunki zewnêtrzne wymuszaj¹ temat dojrzewania do �nowe-
go�), pokazywanie dzieciñstwa jako �ród³a traumy, negowanie tradycyjnego pozytyw-
nego mitu dzieciñstwa (opresja rodziny i szko³y), oderwanie od historii (dziecko zajête
dojrzewaniem nie dostrzega wielkich wydarzeñ). Ten ostatni wariant jawi siê jako szcze-
gólnie nowatorski na tle tradycji polskiej literatury, w której najczê�ciej inicjowa³a m³o-
dych trudna historia. Prekursorskie znaczenie przypisuje tu Adielgiejm, opieraj¹c siê na
polskim stanie badañ, powie�ci Huellego Weiser Dawidek. Ciekaw¹ konstatacj¹, wywie-
dzion¹, jak siê wydaje, z my�li Tynianowa, jest powi¹zanie podejmowania tematyki ini-
cjacyjnej z poszukiwaniem wspólnego jêzyka z czytelnikiem � inicjacja jako do�wiad-
czenie wspólne.

Rozdzia³ III: Konstrukcyja tieksta (Konstrukcja tekstu)

Kolejny obszerny rozdzia³ po�wiêca badaczka zagadnieniom poetyki. Dokonuje w nim
analizy jêzyka, sposobów narracji, wyborów gatunkowych nowej prozy, a tak¿e krótkiego
podsumowania tradycji prozie po 1989 r. najbli¿szej � literatury polskiej lat siedemdzie-
si¹tych i osiemdziesi¹tych. Irina Adielgiejm przypomina �wypalenie siê� polskiej prozy
tego czasu, utratê popularno�ci we wszystkich krêgach odbiorczych. W sytuacji gdy litera-
tura emigracyjna zajmowa³a siê przesz³o�ci¹, a krajowa odda³a prymat dokumentowi, wiesz-
czenie rych³ej �mierci powie�ci uwa¿a³o siê za ca³kowicie uzasadnione. W znacznie lep-
szej formie ni¿ debiutanci znajdowali siê prozaicy starszego pokolenia przywi¹zani do
tematyki wojennej, galicyjskiej, szerzej � historycznej. Sylwa i �³¿e-dziennik� wypar³y
fabularno�æ, kryzys fabu³y potêgowa³a statyczno�æ typowa dla socjalizmu.

Ogromny wp³yw na zmiany w obrazie polskiej literatury mia³a � zdaniem autorki
Poetiki �promie¿utka� � czytelnicza fascynacja proz¹ iberoamerykañsk¹. Liczne i dobre
t³umaczenia, du¿e nak³ady sprawi³y, ¿e spragniony rozrywki polski czytelnik mia³ mo¿-
no�æ ch³oniêcia tekstów Cortazara, Marqueza, Borgesa. Przyzwyczaja³ siê do barwno�ci,
splecenia komizmu z tragizmem, atrakcyjno�ci fabu³y, przede wszystkim za� � do powrotu
opowie�ci. Odrodzenie prozy fabularnej w po³owie lat osiemdziesi¹tych XX w. wi¹¿e Adiel-
giejm w³a�nie z boomem na prozê realizmu magicznego, a tak¿e � w innej mierze � z zain-
teresowaniem eksperymentaln¹ proz¹ amerykañsk¹, spod znaku Pynchona, Vonneguta czy
Irvinga. To czytelnicza potrzeba �wymusi³a� zmiany w sposobie pisania; mi³o�nicy fabu³
zaczêli je tworzyæ samodzielnie, a ich debiuty � odrzucaj¹ce tradycyjn¹ dla polskiego pi-
sarza tematykê patriotyczn¹ � okaza³y siê niezwykle udane. Pojawia siê tu teza, wystêpu-
j¹ca tak¿e w polskim stanie badañ, ¿e i bez zmiany politycznej r. 1989 dokona³yby siê
przekszta³cenia w obrêbie polskiej literatury. Upadek komunizmu pewne tendencje po prostu
przy�pieszy³.

Podrozdzia³ Mie¿du sobytijem i s³owom: siu¿etnoje i niesiu¿etnoje powiestwowanije
(Miêdzy wydarzeniem a s³owem: narracja fabularna i niefabularna) po�wiêca badaczka
tradycjom gatunkowym i narracyjnym nowej polskiej prozy. Dzieli teksty na obszern¹ grupê
utworów fabularnych i mniejsz¹ � tych z narracj¹ afabularn¹. Charakteryzuj¹c utwory �sju-
¿etu�, pisze o zbli¿eniu obiegów wysokiego i popularnego oraz o swobodnym wykorzy-
stywaniu i mieszaniu gatunków nale¿¹cych do obu obszarów. W ró¿nych proporcjach czer-
pie siê wprost lub parodiuje romans, opowie�æ grozy, western, prozê drogi, powie�æ science-
-fiction, krymina³. W prozie fabularnej najczê�ciej wykorzystuje siê motyw gry, zagadki
(czêsto kryminalnej), podwójne kody. Prócz siêgania do tradycji tekstów rozrywkowych
nowa proza nawi¹zuje te¿ do tematyki charakterystycznej dla polskiej literatury wysoko-
artystycznej � koncepcji �ma³ych ojczyzn�, kwestii inicjacji. �rodkiem z arsena³u kultury
wy¿szej s¹ tak¿e, gêsto rozsiane w utworach, ironiczne komentarze i autokomentarze. Jako
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przyk³ady najciekawszych narracji podaje rosyjska badaczka powie�æ Weiser Dawidek
Huellego oraz Hanemana Chwina.

Od narracji fabularnej odwraca siê w nowej polskiej literaturze stosunkowo niewielka
liczba pisarzy. Maj¹ oni jednak oparcie w znakomitej i d³ugiej tradycji budowanej przez
takich mistrzów eksperymentu literackiego, jak Witkiewicz, Schulz, Gombrowicz, Bucz-
kowski, Bia³oszewski, G³owacki. J¹drem narracji afabularnej s¹ koncepcje �zdarzeñ� opar-
tych na s³owach, ujmowanie jêzyka jako przedmiotu opowiadania, szukanie granicznych
mo¿liwo�ci jêzyka � wszystkie te pomys³y mo¿na odnale�æ w analizowanym przez Irinê
Adielgiejm bloku tekstów.

Prozê odcinaj¹c¹ siê wyra�nie od fabulacji dzieli autorka recenzowanej ksi¹¿ki na
dwie czê�ci: liryczn¹ i lingwistyczn¹. Do tej pierwszej zalicza utwory, w których w¹t³a
fabu³a staje siê tylko pretekstem dla obszernych wstawek lirycznych oraz liryczno-intelek-
tualnych. Proza taka sk³ania siê raz ku chaotycznej gadaninie (opinia Henryka Grynberga),
raz ku minitraktatowi. Cechy takie mo¿na ³atwo odnale�æ w dzie³ach Marka Bieñczyka
(szczególnie wyra�nie w Terminalu), Aleksandra Jurewicza czy Piotra Szewca. Proza lin-
gwistyczna opiera siê na metatek�cie, metaforze, komentowaniu s³ów, wprowadzaniu ró¿-
nych porz¹dków jêzyka: slangu, dialektu, gwary. Jak zauwa¿a Adielgiejm, autorzy najbar-
dziej interesuj¹cych utworów tego typu � Magdalena Tulli, Natasza Goerke, Zbigniew
Kruszyñski � pracuj¹ jako t³umacze z literatur obcych. Zderzenie jêzyków daje w ich teks-
tach dodatkowe zagêszczenie znaczeñ.

W podsumowaniu rozwa¿añ o poszukiwaniach narracyjnych m³odej prozy polskiej
podkre�la badaczka kilka kwestii: mieszanie elementów prozy wysokiej i popularnej, roz-
powszechnienie formy detektywistycznej (nie chodzi o rekonstrukcjê wydarzeñ, ale o wie-
lo�æ wersji), pisanie jako wyja�nianie �wiata, obna¿anie �literacko�ci� literatury, brak �czy-
stych� gatunków. Skoñczy³y bujny ¿ywot niektóre popularne przed r. 1989 nurty, jak: pro-
za wiejska, historyczna, polityczna. Poszukiwania pokolenia X id¹ w innych kierunkach.

Kolejna cz¹stka rozdzia³u III � Mie¿du fragmientom i ce³ym (Miêdzy fragmentem a ca-
³o�ci¹) � po�wiêcona jest jednemu z wa¿niejszych prze¿yæ wspó³czesnego cz³owieka: frag-
mentaryczno�ci. Wywo³ana nadmiarem i przypadkowo�ci¹ informacji, szybkim tempem
¿ycia, jako podstawowe do�wiadczenie egzystencjalne przenika do sztuki i staje siê jej
tematem. Fragmentaryczno�æ w polskiej prozie po r. 1989 to znak sytuacji jej autorów, ich
sposób widzenia �wiata. Jak to wygl¹da w tekstach? Pojawia siê wiele krótkich i bardzo
krótkich form, które pod wzglêdem zwiêz³o�ci przekazu konkuruj¹ z innymi mediami.
Licznie wydawane s¹ zbiory opowiadañ, zarówno tradycyjnych � tu wnikliwa analiza
Opowie�ci galicyjskich Stasiuka � jak i nowatorskich: Fractale czy Ksiêga pasztetów Goer-
ke. Wiêksze teksty dzieli siê na rozdzia³y, epizody, wyra�nie je wyró¿niaj¹c i nazywaj¹c,
co jest charakterystyczne np. dla twórczo�ci Olgi Tokarczuk. Jeszcze dalej idzie Izabela
Filipiak w powie�ci Absolutna amnezja, poszarpanej, pokawa³kowanej, zbudowanej z wielu
ró¿nych tekstów. Fragmentaryczno�æ zak³ada wiêksz¹ aktywno�æ poznawcz¹ czytelnika,
daje mu pole do interpretacji, a poprzez intertekstualn¹ grê � mo¿no�æ czerpania satysfak-
cji z dekodowania nawi¹zañ i tropów.

Mie¿du awtorom, powiestwowatielem, gierojem i czitatielem (Miêdzy autorem, narra-
torem, bohaterem i czytelnikiem). W polskiej prozie po r. 1989 rzucaj¹ siê w oczy � zda-
niem Iriny Adielgiejm � przekraczaj¹ce ramy gatunkowe autobiografizm oraz autentyzm.
Zwykle przypisywane prozie kobiecej, daj¹ siê tu ujmowaæ jako kategorie ogólne. S¹ ko-
lejn¹ form¹ powrotu do przesz³o�ci, a zawarty w nich efekt terapeutyczny wynika z g³êbo-
kiej egzystencjalnej potrzeby. Warto zaznaczyæ, ¿e pod uwagê jest brana nie biografia
autora realnego (choæ znaj¹c fakty ³atwo mo¿na �ledziæ podobieñstwa), ale � wewn¹trz-
tekstowego. Autobiografizm i autentyzm podlegaj¹ w nowej literaturze dekonstrukcji, mog¹
byæ polem do mistyfikacji i gier z czytelnikiem, swoistym systemem luster. Ujawniaj¹cy
siê autor to jedna z cech typowych dla najnowszej polskiej produkcji literackiej.
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Kolejn¹ cech¹ jest specyficzny narrator. Czêsto mówi on o sobie jako o pisarzu, dla
którego wa¿ny jest sam akt opowiadania. Zgodnie z tradycj¹ proustowsk¹ obmy�la proces
opowiadania o czym�: sens utworu wynika nie z przytoczonych faktów, ale ze sposobu ich
komentowania. Narrator nierzadko odró¿nia siê od swego otoczenia, okazuje siê bardziej
wra¿liwy, wierzy w odmienny system warto�ci, patrzy z perspektywy cudzoziemca lub
kogo�, kto prze¿y³ niezwyk³e wydarzenie (przyk³adem � mê¿czyzna do�wiadczaj¹cy lak-
tacji, by wy¿ywiæ umieraj¹ce niemowlê z Wyspy Olgi Tokarczuk). Owym �innym� mo¿e
byæ tak¿e dziecko. Narrator wychodzi ze swej �cis³ej roli � jest i na zewn¹trz (jako autor),
i wewn¹trz tekstu. W obrêbie jednego utworu miesza siê czêsto narracjê pierwszo- i trze-
cioosobow¹, przy czym badaczka podkre�la, ¿e polska literatura ma d³ug¹ tradycjê takich
eksperymentów: od Gombrowicza, poprzez Ku�niewicza, po Konwickiego.

Ciekawa wydaje siê równie¿ kreacja bohatera i adresata owych narratorskich wynu-
rzeñ. Zdaniem autorki Poetiki �promie¿utka�, typowy bohater nowej prozy �rozpada siê�
na dwie postacie: bohatera i narratora. Odbiorcê ustawia siê na pozycji a to nieproszonego
�wiadka monologu, a to autora m³odszego o 30 czy 40 lat, stwarza siê iluzjê przekazu
ustnego, wielog³osu, listu.

W podrozdziale Mie¿du tiekstom i mietatiekstom (Miêdzy tekstem a metatekstem) zaj-
muje siê Adielgiejm metatekstowo�ci¹ analizowanego zbioru utworów. W prozie zarówno
fabularnej, jak i niefabularnej ostentacyjnie demonstruje siê �literacko�æ�. Jakkolwiek taka
strategia autorska pojawia³a siê w literaturze polskiej ju¿ wcze�niej, to po r. 1989 sta³a siê
jedn¹ z propozycji podstawowych. Przyczynê takiego stanu rzeczy wyja�nia badaczka roz-
powszechniaj¹cym siê przekonaniem o wypaleniu siê tradycyjnych form wypowiedzi, in-
nym rozumieniem zwi¹zków jêzyka z rzeczywisto�ci¹, gdy znak to jedyna mo¿liwo�æ
dotarcia do niej. Nasycenie tekstu metaelementami zmienia role uczestników komunikacji;
zlewaj¹ siê funkcje autora, czytelnika i krytyka. Narrator staje siê od razu interpretatorem
dzie³a, czytelnik � krytykiem, proces czytania jest paralelny do tworzenia. Wstawki meta-
fikcjonalne mog¹ odnosiæ siê do danego utworu lub ogó³u tekstów, byæ jawne lub ukryte.

W tej czê�ci ksi¹¿ki odwo³uje siê autorka do prac Barthes�a, Kristevej i Derridy tycz¹-
cych intertekstualno�ci oraz do kategorii stworzonych przez Gerarda Genette�a. Tak wiêc
dzieli polskie utwory prozatorskie po r. 1989 na te, w których pojawiaj¹ siê: intertekstual-
no�æ (cytaty z innych dzie³), paratekstualno�æ (odnoszenie siê do w³asnego motta, tytu³u,
przedmowy itp.), metatekstualno�æ (komentarze do samego siebie), hipertekstualno�æ (od-
wo³ania do pre-tekstu, np. Czarodziejska góra Thomasa Manna i Castorp Paw³a Huelle-
go), archetekstualno�æ (odwo³ania do tradycji gatunkowej).

Rozdzia³ IV: Gieroj: na puti k nowoj koncepcyi cze³owieka
(Bohater: na drodze do nowej koncepcji cz³owieka)

W czê�ci pierwszej: Mie¿du priedmietom i znakom: priedmietnyj mir i psicho³ogija gie-
roja (Miêdzy przedmiotem a znakiem: �wiat przedmiotów i psychologia bohatera), opisuje
rosyjska badaczka wa¿nego bohatera nowej prozy � przedmiot. Liczne utwory maj¹ u czy-
telnika wywo³aæ z³udzenie obcowania ze �wiatem rzeczy nieo¿ywionych. W powie�ciach
Haneman czy Esther Chwina, Opowie�ciach galicyjskich czy Dukli Stasiuka kruchy przed-
miot: porcelana, pióro, dezodorant, butelka po ekskluzywnym alkoholu, rze�ba nagrobna,
jest równie wa¿ny jak bohater. Za czytelny wzór opisu uznaje tu Adielgiejm opowiadania
Brunona Schulza i prozê iberoamerykañsk¹, z ich próbami dotarcia do istoty przedmiotu.

W nowej prozie polskiej da siê wyliczyæ �specjalne� kategorie rzeczy: przedwojenne,
zachodnie (np. z paczek, tu � kult towarów importowanych), rzeczy pozostawione przez
Niemców, mienie po¿ydowskie, przedmioty okaleczone przez wojnê. �wiat przedmiotu
pe³ni w niej dwie funkcje: semiotyczn¹ (znak pewnej rzeczywisto�ci) i mimetyczn¹ (ele-
ment �wiata realnego), i w³¹cza dyskurs filozoficzny (teksty o kulturze materialnej), so-
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cjologiczny (relacja: cz³owiek�rzecz) oraz biograficzny (�lady biografii prywatnej). �wiat
przedmiotów staje siê nostalgicznym dziennikiem, pomnikiem epoki, a odnoszenie do rzeczy
� miar¹ cz³owieczeñstwa. Rzeczy � wehiku³y czasu � przenosz¹ w utracon¹ przesz³o�æ.
Warto dodaæ, ¿e zainteresowanie rzecz¹ charakteryzuje ca³¹ literaturê polsk¹ XX w. i wi¹-
¿e siê z poczuciem jej niesta³o�ci wobec kataklizmów wojennych.

W kolejnej czê�ci rozdzia³u IV, zatytu³owanej Mie¿du soznanijem i podsoznanijem:
problemy miro- i samooszczuszczenija (Miêdzy �wiadomo�ci¹ a pod�wiadomo�ci¹: pro-
blemy odczuwania �wiata i siebie), podejmuje autorka recenzowanej pracy próbê przybli-
¿enia bardzo z³o¿onej kwestii ¿ycia wewnêtrznego bohatera. Tak wiêc pojawiaj¹ siê omó-
wienia najwa¿niejszych jego prze¿yæ: mi³o�ci, domu, dzieciñstwa, stosunku do drugiego
cz³owieka, seksualno�ci.

W nowej prozie wyra�nie uwidacznia siê � zdaniem Iriny Adielgiejm � wp³yw rozwo-
ju nauk psychologicznych na �wiadomo�æ bohatera; ma on pog³êbion¹ wiedzê o nie�wia-
domo�ci i pyta o kwestie, które wydawa³y siê ju¿ ostatecznie zamkniête. Bohaterem tej
prozy jest czêsto osoba m³oda, dziecko, nastolatek, rówie�nik autorów, co prowadzi do
infantylnego ogl¹du �wiata i nadmiernego skupienia siê na w³asnym wnêtrzu. W utworach
wyzyskuje siê biografiê prywatn¹, antybohatersk¹, podkre�la siê typowo�æ postaci i miejsc.
Historia ogl¹dana z perspektywy prywatnej, wydarzeñ ma³ych, codziennych, przynosi za-
skakuj¹ce, a nierzadko i obrazoburcze sceny.

Ciekaw¹, zdaniem badaczki, kwesti¹ jest zmiana sposobu przedstawiania mi³o�ci, w tra-
dycji literatury polskiej opisywanej zwykle jako prze¿ycie �wysokie�. Debiutanci lat dzie-
wiêædziesi¹tych rozbijaj¹ owo zagadnienie na dwie, nie pokrywaj¹ce siê p³aszczyzny: bio-
logicznie determinowany seks oraz uczucie. Pierwsze ujêcie charakteryzuje utwory m.in.
Gretkowskiej, Stasiuka, Filipiak (szczególnie �mieræ i spirala), drugie � np. prozê Mar-
ka Bieñczyka.

Rozdzia³ V: Mie¿du modiernizmom i postmodiernizmom
(Miêdzy modernizmem a postmodernizmem)

W ostatnim rozdziale pracy streszcza Irina Adielgiejm burzliw¹ dyskusjê na temat
postmodernizmu, jaka rozgorza³a w Polsce po 1989 roku. Przemiany polityczne zwykle
poci¹gaj¹ za sob¹ estetyczne, po upadku socjalizmu wy³oni³a siê wiêc potrzeba zastoso-
wania do literatury nowych czasów zupe³nie innych kategorii estetycznych. To, co w Eu-
ropie zachodniej sta³o siê ju¿ trywialn¹ oczywisto�ci¹: ¿ y j e m y  w   e p o c e  p o s t m o-
d e r n i z m u, w Polsce lat dziewiêædziesi¹tych odkryto jako ideê znakomicie oddaj¹c¹
ró¿norodno�æ i nieuformowanie czasu przemian. Dyskusja metodologiczna i terminolo-
giczna, jaka przesz³a przez polsk¹ naukê, zogniskowana by³a wokó³ kilku zagadnieñ: od-
mienne rozumienie �modernizmu� w Polsce i na Zachodzie, a co za tym idzie � myl¹ca
nazwa �postmodernizm�, wyznaczniki postmodernizmu w literaturze (pastisz, gra, grote-
ska, zanegowanie samej literatury i inne), �polowanie� na polskich postmodernistów. Za
najciekawsze osi¹gniêcie owej debaty uznaje rosyjska badaczka pog³êbiony spór o moder-
nizm, który to spór doprowadzi³ do poszerzenia zakresu terminu i zbli¿enia do tradycji
anglosaskiej. Doceniono te¿ prekursorsk¹ rolê Witkacego, Schulza i Gombrowicza. Dys-
kusja o postmodernizmie przekszta³ci³a siê wiêc w Polsce w dyskusjê o granicach i zakre-
sie modernizmu.

Je�li chodzi o wp³yw postmodernistycznych strategii na now¹ prozê, to podkre�la
Adielgiejm wprowadzenie nietypowego dla kultury polskiej kultu przysz³o�ci (jak wynika
z wcze�niejszych rozdzia³ów pracy � tylko w w¹skim zakresie), negowanie kategorii tra-
gizmu i historyzmu, zaproponowanie wielo�ci punktów widzenia, podjêcie gry z czytelni-
kiem. Postmodernizm okaza³ siê te¿ efektywnym instrumentem wychodzenia poza ramy
paradygmatu romantycznego.
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Na zakoñczenie recenzji warto zaznaczyæ, ¿e ogromn¹ zalet¹ pracy Poetika �promie-
¿utka� jest prze³o¿enie tez Jurija Tynianowa na sytuacjê polskiej prozy po 1989 roku.
Zabieg taki wyja�nia niejedn¹ w¹tpliwo�æ i daje szansê na przedyskutowanie wielu zagad-
nieñ. Sygnalizowan¹ wad¹ ksi¹¿ki wydaje siê za� nadmiar szczegó³ów � interesuj¹ce kon-
cepcje gin¹ wprost w nadmiarze przyk³adów i zastrze¿eñ. Ale to pewnie kwestia rzetelno-
�ci autorki.

Kamila Budrowska
(Uniwersytet w Bia³ymstoku �
University of Bia³ystok)

A b s t r a c t
The text reviews a Russian scholar�s book on Polish prose after 1989. Worth noticing in the

book is the author�s reliability, who recalls and analyses 126 literary pieces issued between 1989 and
2004 as well as its popularizing valor � out of the aforementioned set of texts only 10 have been
translated into Russian.

�WIEK XIX. ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IMIENIA ADA-
MA MICKIEWICZA�. R. I (XLIII) 2008: DZIEWIÊTNASTOWIECZNO�Æ. Redakcja:
B a r b a r a  B o b r o w s k a  (redaktor naczelny), Magdalena Rudkowska (sekretarz redak-
cji), Lidia Wi�niewska, Iwona Wi�niewska, Jacek Wójcicki. Warszawa 2008. Instytut Ba-
dañ Literackich PAN, ss. 254.

Ukaza³ siê pierwszy tom nowego periodyku polonistycznego, którego ok³adka zwraca
uwagê sw¹ oryginalno�ci¹ i � dobrze rozumian¹ � �staro�wiecko�ci¹�. Sam jej wygl¹d
nawi¹zuje do druków XIX-wiecznych, a umieszczony na centralnym miejscu wizerunek
Adama Mickiewicza okre�la charakter i kierunek zainteresowañ pisma.

Jest to czasopismo nowe i � jednocze�nie � kontynuacja wychodz¹cego od ponad 40 lat
organu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Wskazuje na to podtytu³ i umiesz-
czony w nawiasie obok pierwszego numeru rocznika kolejny numer: XLIII. Równie¿ zawar-
to�æ, choæ korzystnie ró¿ni siê od poprzednika, jest po czê�ci podobna. Pismo jednak ma
okre�lony charakter i okre�lone ramy czasowe zawarto�ci. Jest po�wiêcone wiekowi XIX,
czyli szeroko rozumianej �epoce Mickiewicza�. W ten sposób stara siê nawi¹zaæ do naj-
starszej tradycji periodyku, który by³ wydawany przez dzia³aj¹ce od ponad 120 lat Towa-
rzystwo, powsta³e we Lwowie w roku 1886.

Towarzystwo zosta³o powo³ane do ¿ycia przez grono polonistów lwowskich, jego za�
g³ównymi celami by³y: �zbieranie i porz¹dkowanie materia³ów odnosz¹cych siê do pism
i ¿ycia tego najwiêkszego poety naszego, do wszelkich jego stosunków, a wreszcie do ca-
³ego ruchu umys³owego, którego on by³ g³ównym przedstawicielem�, oraz �rozja�nianie
tych pism i tego ¿ywota, znaczenia poety dla spo³eczeñstwa, jego stanowiska w literaturze
polskiej, jego stosunku do swoich i obcych pisarzy� 1.

Realizacji tych celów s³u¿y³y: gromadzenie specjalistycznej biblioteki Mickiewiczow-
skiej, zebrania naukowe, przygotowywanie edycji krytycznej dzie³ Mickiewicza (przed-
siêwziêcie tylko czê�ciowo wykonane) oraz publikowanie �Pamiêtnika Towarzystwa Li-
terackiego im. Adama Mickiewicza�. W pierwszych latach istnienia Towarzystwo uwa¿a-
³o za swoje pierwszoplanowe zadanie w³a�nie wydawanie �Pamiêtnika�, który od r. 1887
ukazywa³ siê pocz¹tkowo co roku, potem pojawia³ siê nieregularnie i wreszcie w r. 1898,
w setn¹ rocznicê urodzin poety, wyszed³ tom szósty, który okaza³ siê ostatnim. Koszta

1 Cyt. za: S.   F i t a, D.  � w i e r c z y ñ s k a, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
1886�2006. Wroc³aw 2006, s. 15.


