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mo¿liwo�ci interpretacyjne, jak choæby w przypadku poezji Wa¿yka (trafne okre�lenie
w odniesieniu do tej poezji � �zdarzenie psychiczne�) i wielu innych, m.in. Czy¿ewskiego,
Peipera, Przybosia. Najwa¿niejsze za� jest wskazanie, ¿e gdy zaczyna siê tworzyæ syntezê
jakiego� zjawiska literackiego w odwo³aniu do tekstów artystycznych, staje siê ona praw-
dziwsza ni¿ wtedy, gdy pisze siê tylko o programach i manifestach czy tekstach krytyczno-
literackich.

Stanis³aw Jaworski
(Kraków)

A b s t r a c t

The review evaluates the book by Maria Delaperrière on Polish avant-gardes towards European
poetry, and pays special attention to avant-garde literary imagination.

I r e n a  F u r n a l, SPEKTAKLE PAMIÊCI. O POLSKIEJ PROZIE AUTOBIO-
GRAFICZNEJ PIERWSZEJ PO£OWY XX WIEKU. (Recenzenci: Stanis³aw Burkot,
Jerzy Speina). Kielce 2005. Wydawnictwo Akademii �wiêtokrzyskiej, ss. 336.

Proza autobiograficzna to szczególny gatunek, który umo¿liwia czytelnikowi odkry-
wanie autorskich tropów b¹d� stawienie czo³a wynurzaj¹cemu siê z tekstu �ja�. W swej
ksi¹¿ce Irena Furnal niezwykle uwa¿nie �ledzi takie autorskie tropy i sposoby kreacji w pro-
zie autobiograficznej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Lekturze powie�ci m.in.
Nowakowskiego, Choynowskiego, Na³kowskiej, Zegad³owicza, Kadena-Bandrowskiego
nie towarzyszy jednak, powtórzone za Foucaultem, pytanie �Kim jest autor?� 1, ale raczej:
Jaka jest jego pamiêæ? Jak dzia³a? Jakie obrazy przywo³uje i pozwala zamkn¹æ w pisanej
opowie�ci? Jak poprzez mechanizmy pamiêciowe utrwala siê w tek�cie to¿samo�æ autora
i bohatera? Wyodrêbniona przez badaczkê kategoria pamiêci wydaje siê szczególnie wa¿-
na dla twórców tego okresu. Widoczne wówczas inspiracje psychoanaliz¹ i filozofi¹ Berg-
sona, Junga, Jamesa czy Freuda zaowocowa³y uwydatnieniem problemów pamiêci, re-
fleksjami nad jej znaczeniem w ¿yciu podmiotu, a tak¿e nad mechanizmami dzia³ania.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czê�ci, ró¿ni¹cych siê sposobem podejmowania tematyki
autobiograficznej. Pierwsz¹ czê�æ stanowi analiza Ech le�nych Stefana ¯eromskiego. Id¹c
tropem autobiograficznych wskazówek pozostawionych w tek�cie przez autora, badaczka
rozwa¿a mo¿liwo�ci, jakie daje prowadzenie pierwszoosobowej narracji z dwóch perspek-
tyw � �wiadka i bohatera zdarzeñ. Ca³o�æ noweli dzieli Furnal nie tylko na opowie�æ ra-
mow¹ i w³a�ciw¹, dotycz¹c¹ powstañczego epizodu, ale tak¿e na tekst jawny i tekst ukry-
ty, widoczny w du¿ej mierze dziêki zabiegom formalnym. To tekst, w którym poprzez
nie�cis³o�ci, niedomówienia i napiêcie miêdzy wypowiedziami bohaterów dane s¹ impli-
cite tre�ci patriotyczne.

Druga i, jak czytamy we Wprowadzeniu, �zasadnicza czê�æ ksi¹¿ki� (s. 10) po�wiêco-
na jest wspomnieniom z dzieciñstwa oraz m³odo�ci w prozie autobiograficznej. Mecha-
nizm ich przywo³ywania staje siê osi¹ rozwa¿añ badaczki i sposobem uporz¹dkowania
prozy, któr¹ �bierze na warsztat�. Naczelnym pojêciem spajaj¹cym analizowany materia³
staje siê kategoria �wspomnieniowo�ci�. �Wspomnieniowo�æ� omawianych powie�ci ufun-
dowana jest na ujawnianiu przez autorów pracy pamiêci b¹d� wpisaniu sytuacji �odpamiê-
tywania przesz³o�ci� w konstrukcjê fabularn¹ utworu.

 Proces wspominania ma niejako dwa aspekty, zdaj¹ce siê stanowiæ dwa komplemen-
tarne mechanizmy funkcjonowania pamiêci. Przede wszystkim to, co minione, pojawia siê

1 M. F o u c a u l t, �Kim jest autor?� W: Szaleñstwo i literatura. Powiedziane, napisane. Wybór,
oprac. T. K o m e n d a n t. Pos³. M. P. M a r k o w s k i. Warszawa 1999 (t³um. M. P. M a r k o w s k i).
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niezale¿nie od woli podmiotu, przesz³o�æ dana jest dziêki epifanicznej pamiêci mimowol-
nej, która na skutek niezamierzonych asocjacji ewokuje dawne obrazy, prze¿ycia, zdarze-
nia, zmusza do ich przyjêcia, b¹d� odrzucenia. Ten rodzaj pamiêci Furnal nazywa (za
Bergsonem) �pamiêci¹ spontaniczn¹� (s. 51). Jednocze�nie pamiêæ jest tak¿e procesem
zale¿nym od dzia³añ podmiotu, który celowo siêga w przesz³o�æ, przywo³uje minione zda-
rzenia, aby na nowo je zobaczyæ, prze¿yæ. Jest to, jak pisze badaczka, �pamiêæ interpretu-
j¹ca� (s. 70). Jej interpretuj¹ce dzia³anie polega na porz¹dkowaniu przesz³ych zdarzeñ,
nadawaniu im nowego kszta³tu i znaczenia w autobiograficznej opowie�ci podmiotu.

 W analizowanych tekstach oba te procesy wystêpuj¹ z ró¿n¹ intensywno�ci¹. Nie
wykluczaj¹ siê jednak, ale uzupe³niaj¹, staj¹c siê czê�ci¹ misternej � jak pisze Furnal przy-
wo³uj¹c formu³ê Micha³a G³owiñskiego � �sztuki pamiêci� (s. 56�57). Ró¿norodno�æ pra-
cy pamiêci niesie tak¿e ró¿ne rozwi¹zania formalne w powie�ciach opisuj¹cych powroty
przesz³o�ci. Badaczka dzieli je zasadniczo na dwie grupy, a podzia³ formalny pokrywa siê
równie¿ z chronologi¹ powstania utworów. Powie�ci z lat dwudziestych charakteryzuj¹
auktorialna narracja, ujawniona sytuacja wspominania i czêsto wyra�ny � pos³u¿my siê
formu³¹ Lejeune�a � �pakt autobigraficzny� 2 lub bohater wyposa¿ony w rysy autora. Z kolei
powie�ci pó�niejsze, pochodz¹ce g³ównie z lat trzydziestych XX wieku, kontynuuj¹ce tê
tradycjê, cechuje utajnienie sytuacji wspominania, która widoczna jest jedynie poprzez
zabiegi formalne, oraz czêsto odej�cie do narracji personalnej.

W kontek�cie proponowanych kategoryzacji Furnal szczegó³owo analizuje dwa utwory:
U�miech dzieciñstwa Marii D¹browskiej oraz Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Pierw-
szy z nich zdaje siê stanowiæ �typowy� przyk³ad powie�ci wspomnieniowej Dwudziesto-
lecia. Jak wskazuje badaczka, sytuacja �odpominania� przesz³o�ci jest tu wyra�na. D¹-
browska demaskuje mechanizmy pamiêci, a przywo³ywane wspomnienia organizuj¹ kon-
strukcjê utworu. Pamiêæ staje siê z kolei sposobem nowego ogl¹du rzeczywisto�ci. Tym
samym wspomnienia nie tylko zyskuj¹ charakter osobistego sentymentu lub anegdoty, ale
te¿ tworz¹ �zobiektywizowany materia³ powie�ciowy� (s. 96).

Interesuj¹ce wydaje siê, jak w tradycji powie�ci wspomnieniowej i rozwojowej osa-
dzona zosta³a Ferdydurke. Wychodz¹c od jej onirycznej fabu³y, Furnal drobiazgowo �le-
dzi rozwi¹zania wspólne z autobiograficzn¹ proz¹ Dwudziestolecia oraz wszystko to, co
od niej odbiega. Umieszczenie w tym kontek�cie Ferdydurke umo¿liwia uczynienie z niej
wa¿nego punktu odniesienia dla szeregu zagadnieñ zwi¹zanych z omawian¹ proz¹. Ferdy-
durke powraca w dalszych rozwa¿aniach badaczki, g³ównie jako kontrapunkt dla zagad-
nieñ poruszanych na przyk³adzie innych powie�ci, jako propozycja nowego rozwi¹zania.

W koñcowej czê�ci ksi¹¿ki, po�wiêconej problematyce domu rodzinnego w omawia-
nej grupie powie�ci, tekst Gombrowicza staje siê przyk³adem demaskowania mitów dzie-
ciñstwa i dorastania. Mitów i �snów�, jak nazywa powroty autorów do rodzinnych domów
Irena Furnal. Wspomnienie domu jest bowiem nie tyle powrotem i odzyskaniem tego, co
minê³o, ale raczej mitycznym wyobra¿eniem tego, co utracone. Dom, niejednokrotnie fi-
zycznie ju¿ nie istniej¹cy, staje siê czê�ci¹ � jak mówi badaczka � �intymnej przestrzeni
wewnêtrznej� (s. 173) pisarza, a przez to skazany jest na kaprysy jego pamiêci. Marek
Zaleski w swych rozwa¿aniach dotycz¹cych wspó³czesnej prozy pisa³: �chwyt przywo³y-
wania przesz³o�ci, nie mniej ni¿ epifanijna pamiêæ mimowolna, s³u¿y pisarzowi dwudzie-
stowiecznemu za kwit do przechowalni pamiêci� 3, zaznaczaj¹c jednocze�nie, ¿e nawet
demaskowanie mechanizmów pamiêci nie zmieni faktu, i¿ �odpamiêtanie� minionego to
nie odzyskanie zamkniêtego w przechowalni baga¿u, ale konieczno�æ odnalezienia tego,
co ju¿ by³o. Na wspomnienie sk³adaj¹ siê uczucia, marzenia i prze¿ycia, które zginê³y

2 P. L e j e u n e, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Red. R. Luba�-Barto-
szyñska. Prze³. W. G r a j e w s k i  [i in.]. Kraków 2001, s. 14.

3 M. Z a l e s k i, Formy pamiêci. O przedstawianiu przesz³o�ci w polskiej literaturze wspó³-
czesnej. Warszawa 1996, s. 38.
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bezpowrotnie, dlatego przesz³o�æ odtwarzana jest za pomoc¹ obecnych wyobra¿eñ. Dom
staje siê fantazmatem, snem, opowie�ci¹ wype³niaj¹c¹ lukê po rzeczach, które na zawsze
odesz³y. Co wiêc w powie�ci lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku kryj¹ �sny� o do-
mu dzieciñstwa i o dorastaniu?

��niony� dom ukazywany jest w ró¿ny sposób, jawi siê jako arkadia, utracony raj i ostoja;
stateczny, niezmienny element w�ród zmieniaj¹cego siê �wiata. Jest tak¿e miejscem zdoby-
wania pierwszych do�wiadczeñ i wiedzy o �wiecie, inicjacji w spo³eczn¹ rzeczywisto�æ. Staje
siê bowiem nie tylko przestrzeni¹ biograficzn¹ bohatera i autora, a wiêc prywatnym miej-
scem na mapie ¿ycia, ale równie¿ elementem przestrzeni publicznej, spo³ecznej i narodowej.
�Odziedziczony� z poprzedniego, XIX wieku obraz dworu ziemiañskiego, jako symbolu
ojczyzny, wystêpuje te¿ w powie�ci pierwszej po³owy wieku XX. Nadal pozostaje miejscem
uczenia siê patriotyzmu, lecz równocze�nie jest czê�ci¹ przemian spo³ecznych. Ponadto w po-
wie�ciach z tego okresu znajduje swój obraz tak¿e dom mieszczañski. Wydaje siê interesuj¹-
ce spostrze¿enie Furnal, i¿ po�ród ró¿norodnych snów o dzieciñstwie nie ma swej opowie-
�ci dom niezwykle wa¿nej i twórczej ówcze�nie grupy � inteligencji. Pozosta³ �nieprzedsta-
wionym�, prywatnym mitem, jak np. w twórczo�ci Na³kowskiej, która okiennice swego
inteligenckiego domu uchyli³a jedynie w dzienniku intymnym.

Furnal analizuje literackie sny o domu dziel¹c i przykrawaj¹c powie�ciopisarski mate-
ria³ na ró¿ne sposoby, przyk³adaj¹c ró¿ne miary. Przedstawia zró¿nicowanie �pokoleniowe�
miêdzy proz¹ lat dwudziestych i trzydziestych, jak te¿ podzia³ na dom ziemiañski i miesz-
czañski, ukazuje znaczenie domu w dziejach poszczególnych pisarzy i pyta o koloryt snu,
który oni opowiadaj¹. Ta du¿a ró¿norodno�æ i szeroki kontekst to jednocze�nie zalety, ale
tak¿e i wady ksi¹¿ki. Zabrak³o tu nieco bardziej wyrazistego czy funkcjonalnego podzia³u.
Pewne w¹tki splataj¹ siê tak silnie, ¿e nie sposób ich wyodrêbniæ, a tytu³y proponowanych
czasem podrozdzia³ów nie zawsze jasno sygnalizuj¹ i precyzuj¹ prezentowan¹ tre�æ.

Ksi¹¿ka, prócz szczegó³owych analiz, zawiera tak¿e szereg ogólnych wniosków i ob-
serwacji, które mog¹ byæ pomocne w interpretacji utworów autobiograficznych. Otwiera
te¿ prozê Dwudziestolecia przy pomocy, wa¿nej dla ca³ego XX stulecia, kategorii pamiê-
ci. Staje siê przez to czê�ci¹ dyskursu dotycz¹cego podmiotowej to¿samo�ci autora i boha-
tera XX wieku i jest niew¹tpliwie interesuj¹c¹ prób¹ spojrzenia na autobiograficzn¹ prozê
miêdzywojenn¹. Prozê, jak dowodz¹ rozwa¿ania Ireny Furnal, podporz¹dkowan¹ re¿yse-
rowanym precyzyjnie spektaklom pamiêci.

Anna Foltyniak
(Uniwersytet Jagielloñski �
Jagiellonian University of Cracow)

A b s t r a c t

The review discusses the book by Irena Furnal on the first half of 20th century autobiographical
prose from the perspective of the role of memory mechanisms, through which the self of he author
and the protagonist is recorded.

To m a s z  B o c h e ñ s k i, CZARNY HUMOR W TWÓRCZO�CI WITKACEGO,
GOMBROWICZA, SCHULZA. LATA TRZYDZIESTE. (Redaktor naukowy: W³odzimierz
Bolecki). Kraków (2005). (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych �Uni-
versitas�), ss. 314, 2 nlb. �Modernizm w Polsce�. [T.] 11. Pod redakcj¹ W³odzimierza
Boleckiego, Ryszarda Nycza.

O twórczo�ci Gombrowicza, Schulza i Witkacego � ze wzglêdu na ilo�æ po�wiêco-
nych jej rozpraw 1 � pisaæ coraz trudniej. Ksi¹¿ka Tomasza Bocheñskiego � kolejna pozy-

1 Dotyczy to zw³aszcza twórczo�ci Gombrowicza, na temat której wydano w ostatnich latach
ogromn¹ ilo�æ rozpraw, m.in.: Gombrowicz � wieczny debiutant J. M a r g a ñ s k i e g o  (Kraków


