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posu i jego otwarta struktura znaczeniowa maj¹ jednak, jak s¹dzê, tak¿e zwi¹zek z poety-
k¹ dramatu romantycznego, z jego kompozycyjn¹ zasad¹ �dzie³a w ruchu�.

Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu to ksi¹¿ka, któr¹ nale¿y roz-
patrywaæ jako wa¿ny fragment cyklicznego przedsiêwziêcia badawczego, a zarazem jako
udan¹ próbê zaprezentowania najnowszego stanu wiedzy o sposobach dziedziczenia antyku
w literaturze XIX wieku. Publikacja nie wyczerpuje, oczywi�cie, wszystkich aspektów pro-
blematyki zaproponowanych przez projektodawców i wymienionych w S³owie wstêpnym.
Zarysowuj¹ siê w niej natomiast � bardziej lub mniej wyra�nie � najwa¿niejsze konteksty
my�lenia romantyków o antyku. Tego my�lenia, jak przekonuj¹ autorzy zebranych w tomie
prac, nie da siê sprowadziæ do �wp³ywologicznych� nawi¹zañ czy zapo¿yczeñ, bêd¹cych
przedmiotem interpretacji w dotychczasowej metodologii badañ. Jego paradygmat wyzna-
cza w du¿ym, je�li nie w decyduj¹cym stopniu chrystianizm romantyczny. Na tym terenie
dokonuje siê wiele istotnych przewarto�ciowañ i przekszta³ceñ tradycji antycznej, co w re-
zultacie prowadzi do bardzo ró¿norodnych, a nawet sprzecznych ze sob¹ syntez, nie dokoñ-
czonych projektów i programów. Wiêkszo�æ autorów omawianej ksi¹¿ki w³¹cza tê perspek-
tywê do swoich interpretacji, uwzglêdniaj¹c, zale¿nie od badanej kwestii, antropologiczny,
historiozoficzny albo estetyczny aspekt chrystianizmu. Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e nie zawsze
ten punkt widzenia musi byæ konsekwentnie utrzymany i najwa¿niejszy dla ca³ego wywodu.
Niemniej jednak temat ca³ej publikacji wymaga, moim zdaniem, bardziej wielostronnego
i g³êbszego potraktowania relacji: antyk�chrze�cijañstwo, i to zw³aszcza w zakresie formy
dramatu romantycznego. Szczególnie interesuj¹ca i w dalszym ci¹gu nie w pe³ni wykorzy-
stana, a najczê�ciej pomijana przez badaczy, wydaje siê np. konfrontacja zamkniêtej struktu-
ry mitu z projektem dramatu chrze�cijañskiego. Otwarcie dzie³a na transcendencjê, jego
�metafizyczno�æ�, z jednej strony pozwala twórcy i odbiorcy swobodnie przesuwaæ granice
mo¿liwych odczytañ opowie�ci mitycznych (teoretycznie, jak by powiedzia³ Schlegel, w nie-
skoñczono�æ), a z drugiej � naprowadza na problem fragmentaryczno�ci i cykliczno�ci, dwóch
podstawowych form kompozycyjnych dramatu romantycznego.

Innym kontekstem dla inspiracji Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu przy-
wo³ywanym w ksi¹¿ce � jest nurt teoretycznej, a nierzadko wrêcz autotematycznej refle-
ksji nad istot¹ (misj¹) tworzenia, piêkna i sztuki (dramatu i nie tylko). ¯ród³a tego nurtu,
jak dowodz¹ autorzy kilku prezentowanych prac, mo¿na odnale�æ u staro¿ytnych poetów
i filozofów, a tak¿e w historiach ich mitycznych prawzorów, natomiast w postaci skodyfi-
kowanej � w Poetyce Arystotelesa, któr¹ romantycy czytali �przeciw� klasykom.

Recenzowana publikacja, ju¿ choæby ze wzglêdu na komparatystyczne nastawienie
wiêkszo�ci jej autorów, zwraca tak¿e uwagê na konieczno�æ po³¹czenia w badaniach nad
antykiem romantycznym dwóch zwi¹zanych z nim orientacji ideowo-estetycznych, a mia-
nowicie: za³o¿eñ uniwersalizmu i postulatu narodowo�ci kultur europejskich, nawi¹zuj¹-
cych do mitu �ródziemnomorskiego w jego najszerszym znaczeniu. Lektura tomu u�wia-
damia potrzebê dalszych ujêæ porównawczych, które uka¿¹ wielog³osowo�æ romantyzmu
w jego fascynacji antykiem, a zarazem ods³oni¹ nam, wspó³czesnym, kulturotwórczy sens
siêgania w g³¹b tradycji.

Marcin Lul

A n n a  M a r t u s z e w s k a, BOLES£AWA PRUSA �PRAWID£A� SZTUKI LITE-
RACKIEJ. (Recenzent: Tadeusz ̄ abski). Gdañsk 2003. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañ-
skiego, ss. 236.

Ksi¹¿ka Anny Martuszewskiej przedstawia problemy, które sk³adaj¹ siê na tzw. po-
etykê sformu³owan¹. Autorka � na podstawie recenzji, Kronik oraz nie publikowanych
notatek � opisuje �wiadomo�æ teoretyczn¹ pisarza w zakresie podstawowych regu³, jakimi
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rz¹dzi siê lub rz¹dziæ siê powinna jego w³asna twórczo�æ. Ogólne ramy tych rozwa¿añ
wyznacza Prusowska triada: U¿yteczno�æ, Doskona³o�æ i Szczê�cie, których to pojêæ re-
alizacja ikoniczna widnieje na ok³adce ksi¹¿ki. Ten �synchroniczny� schemat zagadnieñ
jest przez Martuszewsk¹ rzutowany na �diachroniê� � i to w podwójnym sensie. Autor-
ka interpretuje bowiem rozwa¿ania Prusa, umieszczaj¹c je w kontek�cie prac filozofów
(w szczególno�ci: estetyków), literaturoznawców i innych pisarzy z niemal wszystkich epok.
Po drugie: same analizy Prusa s¹ tu podzielone na trzy okresy (�wczesny�, �dojrza³y�
i �pó�ny�), dziêki czemu pokazana zosta³a ca³a dynamika � nierzadko wrêcz metamorfoza
� tych pogl¹dów. Wa¿nym za³o¿eniem metodologicznym jest ograniczenie badañ do po-
etyki sformu³owanej, która zasadniczo nie zostaje skonfrontowana z poetyk¹ immanentn¹
utworów literackich Prusa.

Rozdzia³ I dotyczy ogólnego projektu, który pisarz okre�li³ mianem �estetyki zdrowe-
go rozs¹dku�. Termin ten ma dwa aspekty, funkcjonuj¹ce � jak przypomina autorka �
w tradycji filozofii europejskiej. Pierwszy wi¹¿e siê z rozumem (ratio) i oznacza pewne
stanowisko w kwestii zarówno genetycznej, jak i metodologicznej. Dzie³o literackie po-
wstaje bowiem dziêki dzia³aniu rozumu (a nie natchnienia), zatem charakteryzuje je po-
rz¹dek i rygor, który mo¿e zostaæ opisany i zbadany tylko za pomoc¹ narzêdzi intelektual-
nych (tu: g³ównie metod statystyki). Drugi aspekt (sensus communis) koncentruje siê na
ocenie, która zostaje oparta na powszechnym odbiorze utworu (i dlatego musi byæ on zro-
zumia³y), a nie na opiniach w¹skiej grupy specjalistów. Jest jeszcze trzeci sens tego terminu,
który � chocia¿ nie dotyczy³ bezpo�rednio literatury � by³ jednak wa¿ny dla Prusa-publicy-
sty. Zdrowy rozs¹dek (bon sens) jest tak¿e pewn¹ postaw¹, która nakazuje wystrzegaæ siê �
zw³aszcza w kwestiach publicznych � dzia³añ nieprzemy�lanych i rozwi¹zañ skrajnych. W ten
sposób Martuszewska wyja�nia krytyczny stosunek pisarza do bohatera powie�ci Cervante-
sa: �postaæ Don Kichota nie mo¿e byæ przez niego [tj. Prusa] zaakceptowana, gdy¿ nie licz¹-
ce siê z realn¹ rzeczywisto�ci¹ i realnymi potrzebami (czyli tak¿e: nie uzasadnione patrioty-
zmem) kierowanie siê marzeniami jest dla niego czym� nadzwyczaj niebezpiecznym pod
wzglêdem spo³ecznym� (s. 41). Autorka s³usznie jednak podkre�la, i¿ Prus w swoich naj-
wiêkszych arcydzie³ach stworzy³ postacie bardzo bliskie Don Kichotowi.

�Estetyce zdrowego rozs¹dku� (czy te¿: �estetyce realnej�) Prus pozosta³ w zasadzie
wierny i ona te¿ stanowi g³ówne zaplecze jego polemik z modernistami, chocia¿ � co nie
usz³o uwagi � w pracy z prze³omu wieków (Najogólniejsze idea³y ¿yciowe) pisarz traktuje
opiniê publiczn¹ z wyra�n¹ rezerw¹.

Rozdzia³ II po�wiêcony jest problemom u¿yteczno�ci i tendencji. Nakre�liwszy kon-
tekst utylitaryzmu w etyce (angielskiej), Martuszewska dostrzega, i¿ termin ten u Prusa
nabiera charakteru eudajmonistycznego, czyli prowadzi do doskona³o�ci i szczê�cia (ro-
zumianego raczej jako zadowolenie). U¿yteczno�æ zostaje natomiast ujêta jako kryterium
oceny dzie³a literackiego, które powinno mieæ warto�æ spo³eczn¹. Oznacza to, i¿ dziêki
zaletom poznawczym (szeroko zreszt¹ rozumianym: od wiedzy konkretnej do uniwersal-
nej) mo¿liwa staje siê funkcja dydaktyczna literatury. Nacisk na u¿yteczno�æ spowodowa³
równie¿, ¿e Prus zasadniczo akceptowa³ tendencyjno�æ, pod warunkiem, i¿ �idea� zawarta
w dziele by³a spo³ecznie donios³a. Jako pisarza razi³a go, oczywi�cie, sztuczno�æ � szcze-
gólnie gdy ³ama³a zasady prawdopodobieñstwa � ale traktowa³ j¹ jako cenê, któr¹ (mimo
wszystko) warto by³o zap³aciæ. Zw³aszcza ¿e sam dba³ o to, aby pozbawiæ �tendencjê�
charakteru dora�nego, politycznego, publicystycznego � i uczyniæ z niej �najogólniejszy
idea³�, który autorka (za Zygmuntem Szweykowskim) okre�la jako dostrojenie ¿ycia cz³o-
wieka do rytmu �wiata i budowanie rzeczywistych warto�ci.

W pó�niejszym okresie pisarz k³ad³ nacisk na wychowawcz¹ rolê literatury skierowa-
nej do odbiorcy masowego, dla którego bywa³a ona jedynym �ród³em �o�wiaty�, mog¹-
cym kszta³towaæ � i tu jest pewne novum � tak¿e sferê emocjonaln¹. Ten program coraz
bardziej oddala³ Prusa od m³odopolskiego estetyzmu.
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Rozdzia³ III dotyczy wypracowanej przez autora Lalki koncepcji realizmu. Prus pojmu-
je bowiem pracê pisarza ju¿ nie tyle jako nauczyciela, ile jako badacza i odkrywcy struktury
spo³eczeñstwa. Dlatego w pe³ni akceptuje realizm tylko w jego za³o¿eniach filozoficznych,
dotycz¹cych istnienia i poznawalno�ci zewnêtrznego �wiata. Przechodz¹c na teren sztuki
(a zw³aszcza literatury) pisarz staje siê jednak o wiele bardziej ostro¿ny; rzeczywisto�æ jest
bowiem zbyt z³o¿ona, aby mo¿na by³o j¹ przedstawiæ za pomoc¹ tylko jednej konwencji,
dlatego szuka on raczej �z³otego �rodka� pomiêdzy �realizmem� a �idealizmem�. Z tego
pierwszego czerpie przede wszystkim pojêcie prawdy, które jest rozumiane w kategoriach
¿yciowego prawdopodobieñstwa i zgodno�ci z powszechnie przyjêtym obrazem �wiata. Jed-
nak¿e, jak zostanie wykazane w koncepcji humoru (a jest widoczne tak¿e w Kronikach),
sama obserwacja (i jej odzwierciedlanie) zgodna z tymi prawid³ami to jeszcze nie wszystko.
Pisarz (jak i kronikarz) powinien nadto wyci¹gaæ wnioski i stawiaæ przemy�lane diagnozy.
Prus coraz bardziej akcentuje bowiem poznawczy (czy wrêcz: odkrywczy) wymiar dzie³a
sztuki. Za kluczow¹ nale¿y zatem uznaæ definicjê, któr¹ zamie�ci³ w recenzji Ogniem i mie-
czem: �Teraz rozumiemy, co stanowi rdzeñ sztuki wielkiej; oto przedstawienie najogólniej-
szych przyczyn i najstarszych praw, jakie rz¹dz¹ �wiatem, przede wszystkim naturalnie �wia-
tem ludzkim, tudzie¿ � najogólniejszych i najstarszych cech, jakie spotykamy w zjawi-
skach, ale przedstawienie tego w sposób plastyczny, zrozumia³y dla ogó³u� (cyt. na s. 109).
W tym celu konieczne jest, aby twórca mia³ gruntown¹ edukacjê w niemal wszystkich
dziedzinach wiedzy (tak¿e przyrodniczej). Za niedopuszczalne uznaje Prus np. pisanie
powie�ci historycznej, która przeczy ustaleniom poczynionym przez historiografiê.

W rozwa¿aniach autora Lalki konkretyzacja tej tezy dotyczy jedynie postaci literac-
kiej. Prus próbuje po³¹czyæ � a nie przeciwstawiaæ � pojêcia charakteru i typu. Z jednej
strony, zale¿y mu bowiem na realnym wymiarze cech bohatera, z drugiej za� � na szukaniu
uogólnionej reprezentacji cz³owieka.

Form¹ podawcz¹ najlepiej nadaj¹c¹ siê do przekazu spostrze¿eñ zewnêtrznych jest
opis. Martuszewska zauwa¿a, i¿ w okresie �dojrza³ym� Prus zbli¿a siê w tej kwestii do
pojêcia opisu naukowego, czyli takiego, który przedstawia to, co obiektywne, koncentruje
siê na cechach istotnych i podaje definicjê (tak rzecz � ex post � ujmowa³ Chmielowski).
Ta koncepcja zosta³a uzupe³niona jedynie warunkiem � typowym dla sztuki � prezentacji
za pomoc¹ obrazów zmys³owych. Natomiast �pó�ny� Prus stanie siê zwolennikiem su-
biektywizacji opisu, dlatego g³ównym elementem tego¿ bêdzie porównanie, a ideowym
zapleczem � panpsychizm. W tym kierunku pod¹¿aj¹ te¿ inne �przesuniêcia�, w których
coraz czê�ciej dominuj¹ pierwiastki emocjonalne (ewentualnie duchowe) � i to nie tylko
jako zalecane tematy, ale tak¿e jako �ród³o dzie³a sztuki.

W rozdziale IV Martuszewska rozwa¿a kwestiê komizmu i humoru. Pocz¹tkowo Prus
traktowa³ te pojêcia niemal synonimicznie, zw³aszcza ¿e opiera³y siê one na podobnym �
obiektywnym � mechanizmie zaskoczenia. Dopiero jednak po ataku �wiêtochowskiego pi-
sarz wyra�nie odgraniczy³ te terminy, definiuj¹c dowcip jako efekciarsk¹ ¿onglerkê, która
zadziwia (i dlatego bawi), poniewa¿ pod absurdaln¹ powierzchni¹ skrywa s³uszn¹ uwagê.
Id¹c te¿ za ówczesn¹ estetyk¹ Prus wi¹¿e ten rodzaj �mieszno�ci z intelektem, natomiast dla
komizmu � kategorii szerszej � rezerwuje sferê uczuæ. Powstaje on albo przez degradacjê
przedmiotu, albo za pomoc¹ stworzenia dysharmonii pomiêdzy zjawiskami lub ich elemen-
tami (np. cechami bohatera). Kontrast ten mo¿e byæ realizowany tak¿e na poziomie stylu.

Jednak to nie dowcip ani komizm s¹ dla Prusa najwa¿niejsze, ale � humor. Polega on
na dwustronnym � tj. pozytywnym i negatywnym � na�wietlaniu kwestii, tak aby uzyskaæ
jego jak najpe³niejszy obraz. W ten sposób pisarz rozwi¹zuje nie tylko opozycjê: pesy-
mizm�optymizm, ale tak¿e: realizm�idealizm, poniewa¿ wprowadzenie wielu punktów
widzenia pozwala na równouprawnienie reprezentacji tak werystycznej, jak i �mistycz-
nej�, czyli � jak przypuszcza autorka � fantastycznej. Dopiero po³¹czenie tych perspektyw
mo¿e przynie�æ prawdziw¹ (wszechstronn¹) wizjê rzeczywisto�ci.
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Rozdzia³ V zosta³ przeznaczony na omówienie kategorii doskona³o�ci. Charakteryzu-
je ona te zjawiska, które wyró¿niaj¹ siê jasno�ci¹ (wyrazisto�ci¹) budowy, uporz¹dkowan¹
ró¿norodno�ci¹ oraz ogóln¹ harmoni¹, proporcjonalno�ci¹. W takim ujêciu doskona³o�æ
jest szersza ni¿ pojêcie piêkna, poniewa¿ istnieje wiele spe³niaj¹cych te kryteria zjawisk,
których jednak nie mo¿na ³¹czyæ z piêknem (np. choroba, zbrodnia).

Kategoria ta odgrywa kluczow¹ rolê w Prusowskich analizach stylu � i to zarówno
obcego (m.in. Farys Mickiewicza), jak i w³asnego (np. korekty Emancypantek). Pisarz by³
bowiem przekonany, i¿ zagadnienia te mo¿na uj¹æ pos³uguj¹c siê metodami statystyki.
Wyprowadzi³ nawet regu³ê (z³ot¹ proporcjê), która wskazuje procentowy udzia³ odpowied-
nich czê�ci mowy w tek�cie literackim, co daje podstawê do obiektywnej oceny jego do-
skona³o�ci. Z tego te¿ powodu Prus jeszcze raz rezygnuje z pojêcia piêkna, gdy¿ jest ono �
nieuchronnie � zabarwione subiektywizmem odbiorcy.

Rozdzia³ VI dotyczy zagadnieñ kompozycji. Termin ten Prus rozumia³ zarówno bar-
dzo szeroko, jako synonim twórczo�ci w ogóle (dlatego swoim zapiskom nada³ tytu³ No-
tatki o kompozycji), jak i w¹sko, jako zasadê okre�laj¹c¹ uk³ad elementów tre�ci lub doty-
cz¹c¹ problemu wystêpowania idei.

Martuszewska przypomina zarzuty, jakie postawili Prusowi niemal wszyscy krytycy
po opublikowaniu Lalki. Dotyczy³y one w³a�nie kompozycji, a raczej jej wad, które pole-
ga³y g³ównie na niespójnym, zrywaj¹cym z zasadami chronologii, toku narracji. Pisarz
uparcie replikowa³, i¿ kompozycja tej powie�ci ma charakter dok³adnie odwrotny ni¿ oce-
niaj¹ to recenzenci; czyli, ¿e jest �naturalna�, zgodna z potoczn¹ obserwacj¹. Fakt ten
autorka komentuje nastêpuj¹co: �Charakterystyczne w obu wypadkach jest okre�lenie »na-
turalny bieg« zdarzeñ, a tak¿e odwo³anie siê do natury, »przyrodzonego« przebiegu rzeczy
i prawa ewolucji, gdy¿ wszystkie te zjawiska wydaj¹ siê przes¹dzaæ o istnieniu aprobaty
Prusa wy³¹cznie dla kompozycji zwanej naturaln¹, tj. dla opisywania zdarzeñ zgodnie z ich
»naturaln¹«, chronologiczn¹ kolejno�ci¹ odbywania siê. Widaæ pisarz, podkre�laj¹c prze-
bieg zdarzeñ w pojedynczych rozdzia³ach powie�ci, nie bardzo chcia³ uzasadniaæ odmien-
n¹ konstrukcjê jej niektórych czê�ci� (s. 182).

O ile zatem dobrze rozumiem tu autorkê, sprzeczno�æ miêdzy praktyk¹ a teori¹ polega
na tym, i¿ Prus przestrzega naturalnego uk³adu tylko lokalnie (na przestrzeni np. rozdzia-
³u), a nie globalnie (tj. w ca³ej powie�ci).

Wa¿nym aspektem teorii kompozycji jest problem punktu widzenia. Pisarz doskonale
zdawa³ sobie sprawê, i¿ �wiat w utworze mo¿e byæ ró¿nie przedstawiany � w zale¿no�ci
od tego, kim (kap³anem, filozofem, uczonym, ale te¿: malarzem, architektem, muzykiem
czy lekarzem) bêdzie osoba, która tego dokonuje. �Pó�ny� Prus akcentuje przede wszyst-
kim rolê autora � a raczej jego psychiki � w tworzeniu dzie³a (i w uk³adzie tre�ci). St¹d
g³ównym tematem dzie³a s¹ kwestie duchowe i uniwersalne, �zobrazowane� za pomoc¹
�rodków materialnych. Liczne uwagi z tego okresu dotyczy³y te¿ (kompozycyjnego) po-
krewieñstwa literatury z innymi sztukami (np. z muzyk¹), a tak¿e � co ciekawe � losowej
teorii powstawania tekstu (np. poprzez u¿ycie kart do gry).

W rozdziale VII autorka prezentuje problem odbiorcy w refleksji autora Lalki. By³ on
bardzo wyczulony na tê kwestiê, gdy¿ wi¹za³a siê ona bezpo�rednio z funkcj¹ dydaktycz-
n¹ literatury. Prusa przepe³nia³a bowiem wiara, i¿ dzie³o mo¿e przyczyniæ siê do wydosko-
nalenia czytelnika oraz do osi¹gniêcia przez niego szczê�cia. Tym te¿ nale¿y wyja�niæ
wiele postulatów tej estetyki, m.in. powszechn¹ zrozumia³o�æ, dba³o�æ o plastyczno�æ i wy-
razisto�æ jêzyka, a tak¿e wzbudzanie zainteresowania odbiorcy.

W pó�niejszych rozwa¿aniach, kiedy Prus zrezygnuje z nadrzêdnej roli wychowaw-
czej (i poznawczej), wysunie na plan pierwszy w³a�nie problem trzymania w napiêciu uwagi
czytelnika. Efekt ten bêdzie uzyskiwany za pomoc¹ intensywnego oddzia³ywania na jego
emocje. W konsekwencji Prus tak bardzo podkre�li rolê odbiorcy, i¿ podporz¹dkuje mu
ca³y proces twórczy (kompozycjê, wybór tematu, styl).
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Autor zak³ada³, i¿ pisze � po prostu � dla ka¿dego. Z tego za� wynika szczególna
pozycja czytelnika, który jest tu raczej partnerem, a nie przeciwnikiem. Dlatego Prus po-
stulowa³ pewn¹ homologiê ról miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹, ale � z drugiej strony � rów-
no�æ ta nigdy nie by³a ca³kowita, gdy¿ podkre�la³ potrzebê �doskonalenia� czytelnika.

W kategoriach spójno�ci, porz¹dku i metody rozwijania wyk³adu ksi¹¿ka Martuszew-
skiej zas³uguje na najwy¿sz¹ ocenê. Ale nie to jest najwa¿niejsze. Trudno jest bowiem
oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ autorka kreuje obraz Prusa-teoretyka w sposób nieco wymuszony.
Tylko tym jestem w stanie wyt³umaczyæ przyczyny zasadniczych strategii badawczych tej
pracy. Pierwsza polega na oddzieleniu tekstów krytycznych Prusa od jego w³asnej twór-
czo�ci literackiej. Nastêpnie tak wypreparowany materia³ � wedle drugiej strategii � umiesz-
cza siê w najró¿niejszych kontekstach teoretycznych. S¹ to, oczywi�cie, metody dobre �
powstaje tylko pytanie: jaki zysk poznawczy mo¿na dziêki nim osi¹gn¹æ?

Druga strategia jest najbardziej widoczna. Autorka � po pierwsze � izoluje �dojrza³ego�
Prusa od innych (wspó³czesnych mu) pozytywistów, a je¿eli nawet przytacza ich opinie, to
w kontek�cie polemicznym lub � rzadziej � jako zaledwie potwierdzenie pogl¹dów pisarza
(w tej roli czêsto � i niefortunnie � pojawia siê Sienkiewicz). W efekcie otrzymujemy obraz
Prusa-indywidualisty, który tak¿e w kwestiach teorii dominuje nad swoj¹ epok¹. Martuszewska
przywo³uje np. recenzjê Ciê¿kich czasów Ba³uckiego, w której pisarz wyja�nia, czym jest
utwór tendencyjny. Ta eksplikacja zostaje opatrzona nastêpuj¹cym komentarzem: �nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e Prus � wi¹¿¹c tendencjê z apriorycznym, dedukcyjnym za³o¿eniem � nadzwy-
czaj trafnie uchwyci³ istotê tendencyjno�ci i ca³ej literatury dydaktycznej, jak ¿aden inny ze
wspó³czesnych mu znawców literatury� (s. 69). Mam nadziejê, ¿e jest to tylko retoryka, bo
przecie¿ problem ten by³ wtedy ¿ywo dyskutowany. Wystarczy zajrzeæ do ksi¹¿ki Adama
Makowskiego (zw³aszcza do rozdzia³u Dzieje tendencji), aby siê zorientowaæ, ¿e: �pod
koniec lat osiemdziesi¹tych nadal aktualny jest »paradoks Kraszewskiego«: dobra (orga-
niczna) tendencja jest niezauwa¿alna, rozp³ywa siê w tym, co przedstawione, czyli w³a�ci-
wie jej nie ma; je�li bowiem mo¿na j¹ zauwa¿yæ, jest to ju¿ tendencja nieartystyczna,
sztuczna, s³owem � mechaniczna� 

1. Kraszewski przedstawi³ tê alternatywê w 1874 roku
i nawet Piotrowi Chmielowskiemu � chocia¿ próbowa³ � nie uda³o siê jej teoretycznie
rozwi¹zaæ. Przypisywanie podobnych odkryæ Prusowi nie wydaje siê zatem uzasadnione.

Ta izolacja idzie w parze z szukaniem antenatów w tradycji filozoficznej. Taki zabieg
hermeneutyczny jest naturalny, zw³aszcza je¿eli podejmuje siê problem �zdrowego roz-
s¹dku�, niepokoi mnie tylko prymat owego kontekstu. Ju¿ przy rozwa¿aniach dotycz¹-
cych pierwszego znaczenia (ratio) Martuszewska zauwa¿a, ¿e Prus: ��wiadomie przeciw-
stawia siê romantycznemu i modernistycznemu sposobowi patrzenia na owo dzie³o, wi¹-
zanemu tam przede wszystkim z natchnieniem i nie�wiadom¹ erupcj¹ ludzkiego ducha,
geniuszu� (s. 30). Tego typu teorie by³y tak popularne, i¿ autorka mog³a uznaæ, ¿e nie
warto przywo³ywaæ tu szerszego t³a historycznego. A szkoda, zw³aszcza ¿e polscy pozyty-
wi�ci rozpoczynaj¹c swoj¹ dzia³alno�æ (lata siedemdziesi¹te) po�wiêcili ich krytyce sporo
miejsca (np. Piotr Chmielowski w pracach Geneza fantazji, Arty�ci i artyzm) � i chyba nale-
¿a³oby jednak pokazaæ, ¿e pisarz by³ tu w jakiej� mierze ich kontynuatorem. Ta decyzja
mog³a byæ podyktowana faktem, i¿ �wczesny� Prus nie budzi (i chyba s³usznie) wiêkszego
zainteresowania, ale nie wolno przecie¿ zak³adaæ, i¿ filozofia europejska mia³a na niego
wiêkszy wp³yw ni¿ to, co dzia³o siê na pocz¹tku pozytywizmu w�ród polskich krytyków.

Podobnie rzecz przedstawia siê w przypadku takich � nieszczêsnych � kwestii, jak
�realizm� czy �humor�. Rozumiem, ¿e nie mo¿na o tych sprawach czegokolwiek powie-
dzieæ, zanim nie zdefiniuje siê zakresu pojêæ. Martuszewska pos³uguje siê pracami XX-
-wiecznych badaczy (Ingarden, Markiewicz, G³owiñski, Ziomek, Passi, Mayenowa), ale

1 A. M a k o w s k i, Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego. Warszawa 2001, s. 163.
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analizowany za ich pomoc¹ materia³ jest tak sk¹py i wyrywkowy, ¿e trudno oprzeæ siê
wra¿eniu, i¿ stanowi jedynie pretekst do wprowadzenia dyskursu teoretycznego. Uzasad-
nienie tego zabiegu bywa ponadto wysoce w¹tpliwe, gdy¿ niejednokrotnie autorce wystar-
czy, aby Prus pos³u¿y³ siê jakim� �chwytliwym� terminem (nie wiadomo zreszt¹, czy nie
na prawach metafory albo w potocznym sensie), a ju¿ przypisuje mu tak¹ czy inn¹ �teoriê�
lub �koncepcjê�.

�Pó�ny� Prus zosta³ pozbawiony szerszego kontekstu (je�li nie liczyæ Cortazara).
Martuszewska jest ju¿ autork¹ ksi¹¿ki, w której przedstawia skomplikowane relacje pozy-
tywistów i m³odopolan, dlatego tym bardziej liczy³em, i¿ wykorzysta (nawet kosztem nie-
wielkiego powtarzania siê) tê wiedzê, aby pokazaæ, w jaki sposób Prus opiera³ siê moder-
nizmowi. Jeszcze bardziej liczy³em, i¿ równie¿ inni twórcy � Orzeszkowa, Sienkiewicz,
Chmielowski, �wiêtochowski � zostan¹ tu uwzglêdnieni. Oni tak¿e zajmowali okre�lone
stanowisko wobec nowego nurtu i chyba by³oby ciekawe sprawdzenie, czy Prus zachowy-
wa³ siê w tej sytuacji szczególnie, czy raczej przewidywalnie.

Narzekanie na taki czy inny dobór kontekstu (lub jego brak) mo¿e wydaæ siê � zw³asz-
cza dzisiaj � ja³owe. Je¿eli zatem podejmujê ten temat, to tylko dlatego, i¿ dostrzegam
w decyzji Matuszewskiej �zamach� na resztê pozytywistów, którzy nie wiedzieli, jaki to
teoretyk by³ miêdzy nimi. A przecie¿ ca³y materia³, którym pos³uguje siê autorka, wydaje
siê nie tylko do�æ typowy na tle epoki, ale � nawet gorszy. Mo¿na by tego unikn¹æ, gdyby
zostawiæ go tam, gdzie pierwotnie by³, czyli w bezpo�rednim zwi¹zku z pisanymi przez
Prusa powie�ciami. Wyrwanie tych prac z ich kontekstu jest dla mnie najbardziej niezro-
zumia³¹ operacj¹ tej ksi¹¿ki.

Skutki nie daj¹ na siebie d³ugo czekaæ. Martuszewska �na si³ê� musi mieæ Prusa, który,
broni¹c Lalki, bêdzie preferowa³ kompozycjê �naturaln¹�, ale w ukrytych archiwach opracu-
je zupe³nie inny pomys³ (s. 182�183). Tymczasem Józef Bachórz doskonale wyja�ni³, na
czym polega³ ten spór Prusa z krytykami. Pisarz rozumia³ bowiem przez kompozycjê do-
k³adnie to samo, co Martuszewska odkrywa � jako �inne� � w notatkach: �Konsekwentnie
realistyczna kompozycja � Prus tak s¹dzi³ � wymaga tak¿e »naddania« ludzi i wypadków,
w ¿yciu bowiem, które ona na�laduje, nie ma arytmetycznej konieczno�ci ani logicznego
³adu. Taki ³ad móg³by co najwy¿ej byæ � i bywa³ � wynikiem na�ladowania schematów lite-
rackich lub skutkiem za³o¿eñ tendencyjnych [...]. Innymi s³owy � powie�æ realistyczna nie
mo¿e znamionowaæ siê kompozycj¹ »ulizan¹«, literacko wyg³adzon¹ i geometrycznie po-
prostowan¹� 

2. Zatem pisarz pod pojêciem kompozycji naturalnej, bliskiej ¿yciowemu do-
�wiadczeniu, rozumia³ w³a�nie uk³ad �popsuty�, pozbawiony chronologii, itp. Ten sens jest
jednak mo¿liwy do wydobycia dopiero dziêki zestawieniu teorii z praktyk¹. W innym wy-
padku, a tak postêpuje autorka, mo¿na stwierdziæ co� dok³adnie przeciwnego, czyli rozbrat
tych dwóch sfer. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ ten rozd�wiêk jest potrzebny Martuszew-
skiej tylko po to, aby jedn¹ teoriê (kompozycja naturalna) przeciwstawiæ innej (�ezoterycz-
nej�). Opozycje � czego nauczy³ nas strukturalizm � bywaj¹ odkrywcze, ale nie wtedy, gdy
szuka siê ich za wszelk¹ cenê.

Kolejny problem dotyczy �zdrowego rozs¹dku�. Tu akurat jest odwrotnie: opozycje
s¹, ale zostaj¹ pokryte milczeniem. Martuszewska w celu wyja�nienia programu Prusa
powo³uje siê na liczne pogl¹dy, aby wydobyæ pe³ny sens tej formu³y. Mamy zatem: Prusa-
-teoretyka (ratio i sensus communis), Prusa-publicystê (bon sens) i � last but not least �
Prusa-pisarza. Schemat by³by idealny, gdyby nie... Don Kichot. Autorka s³usznie zauwa-
¿a, i¿ Prus-publicysta nie przepada³ za t¹ postaci¹, gdy¿ �przeszczepienie� jej stylu zacho-
wania na grunt spo³eczny by³oby (z wielu wzglêdów) niepo¿¹dane. Jak jednak wyja�niæ
fakt, ¿e ta sama operacja dokonana na dziele literackim jest przez pisarza w pe³ni akcepto-

2 J. B a c h ó r z, Wstêp. W: B. P r u s, Lalka. Oprac. ... Wyd. 2. T. 1. Wroc³aw�Kraków 1998,
s. XXXVII�XXXVIII. BN I 262.
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wana? Martuszewska zadowala siê konstatacj¹: �praktyka pisarska przeros³a teoretyczne
postulaty Prusa� (s. 42). Przede wszystkim nie teoretyczne � je�li ju¿ trzymaæ siê �cis³o�ci
� ale publicystyczne. Po drugie: czy ten fakt t³umaczy siê wy³¹cznie niekonsekwencj¹?
A mo¿e Prus-pisarz pozosta³ jednak zwolennikiem �zdrowego rozs¹dku�, tylko ¿e wybra³
dla jego realizacji inn¹ (ni¿ w publicystyce) formê; formê, któr¹ mo¿na by nazwaæ mora-
listyk¹ negatywn¹ � à rebours � pokazuj¹c¹ nie tyle wzory (jak w literaturze tendencyj-
nej), ile skutki pewnego postêpowania? Oczywi�cie, taka hipoteza, po pierwsze, zak³ada
bardziej wyrafinowanego odbiorcê i, po drugie, ³agodzi nieco nachalny dydaktyzm, który
wystêpuje w notatkach i recenzjach Prusa. Oba te za³o¿enia s¹ jednak sprzeczne z tym, co
autorka dalej o nim pisze, dlatego, jak przypuszczam, nie podjê³a tego tematu. A przecie¿
warto siê tym zaj¹æ, bo okazuje siê � o czym Martuszewska wspomina � ¿e równie¿ Prus-
-teoretyk (nie publicysta!) obdarzy³ Don Kichota pochlebnym s³owem (przy okazji recen-
zji Ogniem i mieczem). Dlaczego? Mo¿e doszed³ do wniosku, i¿ funkcja poznawcza litera-
tury (tu: penetracja psychiki ludzkiej) jest podstawowa i ¿e trzeba pokazaæ nawet �szaleñ-
ca�, byle siê czego� nowego o cz³owieku dowiedzieæ? Konsekwencja Prusa jest tu uderzaj¹ca,
bo czegó¿ mo¿emy siê dowiedzieæ, obserwuj¹c np. Robinsona?

Tych pytañ nie da siê postawiæ, je¿eli � jak to czyni autorka � pozostaje siê wy³¹cznie
na gruncie samych pomys³ów. Sk¹din¹d pokazane tu sprzeczno�ci miêdzy, z jednej strony,
Prusem-publicyst¹ a Prusem-pisarzem, z drugiej � Prusem-teoretykiem a Prusem-publi-
cyst¹, stawiaj¹ ca³¹ teoriê �estetyki zdrowego rozs¹dku� w mocno podejrzanym �wietle.

I ostatni ju¿ przyk³ad. Autorka wnikliwie �ledzi przemiany Prusowskiej koncepcji
opisu: od quasi-naukowego do (pod koniec ¿ycia) niemal panpsychicznego, poddaj¹cego
ca³¹ przyrodê prawu antropomorfizacji. Ale dwukrotnie (s. 128, 130) stwierdza, ¿e cho-
cia¿ te ostatnie uwagi sam Prus stosowa³ wy³¹cznie do poezji, to jednak mo¿na je rozci¹-
gn¹æ na ca³¹ literaturê. Dlaczego? Nie rozumiem powodów, na których podstawie przypi-
suje siê twórcy co�, czego wyra�nie nie chcia³ powiedzieæ. A przecie¿ je¿eli we�mie siê
pod uwagê odpowiedni kontekst, to rzecz stanie siê oczywista. W roku 1896 �wiêtochow-
ski wyda³ ksi¹¿eczkê Poeta jako cz³owiek pierwotny. Dowodzi³ w niej, i¿ ca³a poezja ro-
mantyczna sprowadza siê do my�lenia mitycznego, które charakteryzuje tzw. ludy pier-
wotne. Kluczowym argumentem Pos³a Prawdy by³y w³a�nie figury retoryczne, w�ród któ-
rych antropomorfizacja odgrywa³a podstawow¹ funkcjê. Autor �uniwersalizowa³� w ten
sposób romantyków, ale i sprowadza³ ich do roli �genialnych Irokezów�, którzy bardziej
s¹ zainteresowani prymitywnym badaniem przyrody ni¿ np. losami swojego kraju. Czy
zatem wypowiedzi Prusa nie mo¿na odczytaæ jako polemiki z tym pogl¹dem? Autor Lalki
pokazywa³by, i¿ panpsychiczny opis nie dyskredytuje np. celów patriotycznych poezji.
Przecie¿ to w³a�nie tekst o Mickiewiczu cytuje autorka; tekst, w którym pisarz pokazywa³,
i¿ jego ulubiony poeta my�la³ przede wszystkim o Ojczy�nie, a nie o pobycie w d¿ungli.

Znowu wydaje mi siê, i¿ Martuszewskiej zale¿a³o na stworzeniu kolejnej opozycji.
Istnieje ju¿ bowiem �dojrza³y� Prus, postuluj¹cy naukowy charakter opisu, zatem potrzeb-
ny jest jeszcze �pó�ny�, który bêdzie szargany sprzeczno�ciami miêdzy �realistyczn¹�
a �psychologiczn¹� teori¹ tej formy podawczej. Nie tylko zreszt¹ ten �pó�ny� Prus nie jest
tu dla mnie przekonuj¹cy. W latach osiemdziesi¹tych pisarz móg³ postulowaæ mniej lub
bardziej werystyczny charakter deskrypcji, ale jego praktyka twórcza jest inna. W Pla-
cówce opis np. burzy pokazuje, i¿ realizm wcale nie wyklucza panpsychizmu. Oznacza to,
i¿ Prus-teoretyk pod koniec ¿ycia podsumowuje swoje do�wiadczenia pisarskie, nie two-
rzy za� jakiej� odrêbnej teorii.

Najwiêksze w¹tpliwo�ci wi¹¿¹ siê dla mnie w³a�nie z usuniêciem pierwotnego (tj.
literackiego) kontekstu. Skoro Martuszewska zada³a sobie tyle trudu i pracy, ¿eby prze-
drzeæ siê przez sterty rêkopisów Prusa, to czy nie lepiej by by³o wydobyæ z nich te rzeczy,
dziêki którym poznaliby�my sam proces twórczy (co pojawia siê �ladowo na s. 153) albo
(nawet) osobowo�æ autora? Czy nie lepiej by³o pokazaæ zaniechane przez Prusa pomys³y
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i rozwi¹zania konkretnych scen, aby na tej podstawie � jak postuluje np. krytyka genetycz-
na � odczytywaæ prawid³a sztuki literackiej? W ten sposób mogliby�my lepiej rozumieæ
jego arcydzie³a. Na razie jednak podstawowy po¿ytek z ksi¹¿ki Martuszewskiej polega �
dla mnie przynajmniej � na tym, i¿ wiem, ¿e Prus by³ nie teoretykiem, ale pisarzem. Na
szczê�cie.

Cezary Zalewski

Z o f i a  M i t o s e k, POZNANIE (W) POWIE�CI � OD BALZAKA DO MAS£OW-
SKIEJ. Kraków (2003). Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych �Universi-
tas�, ss. 372, 4 nlb.

Poznanie (w) powie�ci Zofii Mitosek jest ksi¹¿k¹, która stawia ca³e serie pytañ istot-
nych dla prozy XX wieku i nie poprzestaje przy tym na rozstrzyganiu kwestii �czy po-
wie�æ poznaje?� i �co powie�æ poznaje?�, ale próbuje te¿ ods³oniæ rozmaite mo¿liwo�ci
i ograniczenia, jakie zawieraj¹ XX-wieczne dzie³a powie�ciowe w ró¿norodno�ci swoich
odmian: realizm, techniki personalizuj¹ce, powie�æ wielog³osowa, powie�æ oparta na chwy-
tach autoreferencjalnych, �dzie³o w ruchu�, powie�ciowa intertekstualno�æ, formy doku-
mentalne w powie�ci. Przy tak okre�lonych ramach badawczych wybór przyk³adowych
tekstów musi charakteryzowaæ siê du¿ym zró¿nicowaniem i si³¹ rzeczy staje siê wyborem
subiektywnym, oznaczonym sygnatur¹ autorsk¹ (chcê w tym miejscu podkre�liæ, ¿e
ow¹ subiektywno�æ doboru tekstów zapisujê na korzy�æ ksi¹¿ki: Balzak, Prus, James, Con-
rad, Proust, Faulkner, Odojewski, Dostojewski, ¯eromski, Witkacy, Mach, Kundera,
Andrzejewski, Th. Mann, Nabokow, Moczarski, Hrabal i na koniec � dodaje Mitosek �
�»ciep³a« jeszcze� powie�æ Mas³owskiej). Ostatecznie wybór ten w obiektywny sposób
zmierza równie¿ do zaprezentowania czytelnikowi historycznego ujêcia gatunku oraz
wa¿nych punktów zwrotnych w ewolucji powie�ci i jej przemian strukturalnych.

Mówi¹c o wieloznacznej grze jêzykowej zawartej w tytule tej ksi¹¿ki, autorka wska-
zuje na trzy poziomy swoich poszukiwañ: analiza �wiata przedstawionego, próba odpo-
wiedzi na pytanie, jak tekst zosta³ skonstruowany, i wreszcie kwestia lektury, sposobu,
w jaki czytelnik wspó³uczestniczy w tworzeniu tekstu i w jaki � dziêki tekstowi � poznaje
siebie. Ukryta w tym trafnym tytule niejednoznaczno�æ zawiera sama w sobie warto�ci
poznawcze i ukierunkowuje nastawienie czytelnika na wieloplanowo�æ podjêtej przez
Mitosek lektury. Kszta³t tej intryguj¹cej ksi¹¿ki wchodzi w jawn¹, wyra¿on¹ explicite re-
lacjê intertekstualn¹ 

1 do dzie³ Ericha Auerbacha Mimesis. Rzeczywisto�æ przedstawiona
w literaturze Zachodu, Henryka Markiewicza Teorie powie�ci za granic¹ oraz Stanis³awa
Eilego �wiatopogl¹d powie�ci � pomiêdzy tymi dzie³ami a prac¹ Mitosek wytwarza siê
szczególny rodzaj ideowej i my�lowej oscylacji. Zaznaczam przy tym, ¿e refleksja teore-
tyczna � niezwykle w tej ksi¹¿ce bogata i wywodz¹ca siê z ró¿nych �róde³ � ma tutaj jed-
noznacznie okre�lone miejsce: jest pochodn¹ dokonañ pisarskich i sytuuje badaczkê na
stanowisku antropologa literatury.

Dookre�laj¹c powie�æ jako przedmiot poszukiwañ, autorka wypowiada te wa¿ne s³o-
wa: �Powie�æ przyci¹ga moj¹ uwagê jako jeden ze sposobów refleksji nad poznaniem.
Pisz¹c o epistemologicznych mo¿liwo�ciach tego gatunku, w ma³ym stopniu zajmujê siê
referencjaln¹ zawarto�ci¹ przedstawienia: i n t e r e s u j e  m n i e  o p o w i a d a n i e  j a k o
c z y n n o � æ  k s z t a ³ t o w a n i a  s e n s u� (s. 8; podkre�l. A. D.). To bardzo istotny gest
badawczy, szczególnie przy za³o¿eniu, ¿e powie�æ budzi nasz¹ niepewno�æ i rodzi chaos
w naszej w³asnej wiedzy o �wiecie, przyczyniaj¹c siê tym samym do rozbicia skostnia³ych

1 My�lê tu o �intertekstualno�ci krytycznej�, pojêciu utworzonym przez L. P e r o n n e -
- M o i s é s  (L�intertextualité critique. �Poétique� 1976, nr 27).


