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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).



RECENZJE212

i, zdawa³oby siê, raz na zawsze ju¿ ustalonych idei i opinii. Zasadniczym obiektem zainte-
resowañ staje siê tu tekst powie�ci, a w jego obrêbie zw³aszcza: �napiêcie miêdzy zagad-
kami intrygi�, �gra miêdzy ró¿nymi poziomami narracji�, �aluzje literackie i kulturowe�,
�wielorakie konteksty artystycznego s³owa�, �zabiegi wpisywania siê autora w akcjê utworu
i szyderstwo z przyzwyczajeñ czytelnika� (s. 9). Zdaniem Mitosek, wszystkie te chwyty
maj¹ utrudniaæ odbiór i czyniæ z literatury najnowszej �laboratorium kodów jêzykowych
i przedstawieniowych�. Powstaje tu pytanie zasadniczej wagi: czy literatura kiedykolwiek
w dziejach (oczywi�cie poza przypadkami nachalnego dydaktyzmu) u³atwia³a czytelniko-
wi swój odbiór, czy trudno�æ odbioru jest wy³¹cznie cech¹ literatury najnowszej? Czy nie
jest tak, ¿e z perspektywy czytelnika (nawet tzw. czytelnika idealnego) tekst jawi siê za-
wsze jako enigmatyczna sieæ z³o¿onych relacji, które próbuje siê w trakcie lektury rozwi¹-
zaæ, rozszyfrowaæ?

Co do metod analizy, chcê tu wyeksponowaæ zw³aszcza kilka istotnych stwierdzeñ, na
których opiera siê obrana przez Mitosek droga: przede wszystkim fakt, ¿e utwór literacki nie
tyle co� komunikuje, ile �udaje� bezpo�redni¹ komunikacjê, jego za� wyra¿anie i dyfuzja
nastêpuj¹ za po�rednictwem s³owa drukowanego � na plan pierwszy wysuwa siê tym samym
zwi¹zek literatury z pismem, a lektura wybranych utworów przebiega czêsto po tekstowych
marginesach (zaimki deiktyczne, nazwy w³asne, wyra¿enia w jêzykach obcych, praktyki de-
limitacyjne i typograficzne � akapit, my�lnik, spacja, cudzys³ów, etc.). �Podej�cie moje �
pisze autorka � opiera siê na przekonaniu, ¿e w tek�cie powie�ci mowa ustosunkowuje siê do
innej mowy, a sens fabu³y jest rezultatem jej wyra¿ania na ró¿nych poziomach porozumie-
nia. Uwzglêdnienie mikropoziomu powie�ciowej wypowiedzi motywuje potrzebê ca³o�cio-
wego spojrzenia na tekst� (s. 10). Oto jest znacz¹cy gest metodologiczny Zofii Mitosek,
który wyró¿nia jej ksi¹¿kê spo�ród wielu prac analitycznych i interpretacyjnych. Uwzglêd-
nienie skali �mikro� uznajê w tej pracy za niezwykle istotne, sprawia ono bowiem, ¿e sam
tekst traktuje siê tu nie tylko jako przedmiot wyposa¿ony w okre�lon¹ strukturê, ale jako
pewnego rodzaju ��wiêto�æ�, wymagaj¹c¹ podej�cia pe³nego namaszczenia i skrupulatno-
�ci oraz wnikliwo�ci posuniêtej do tego stopnia, ¿e mówi¹c o wielkich dzie³ach literatury
powszechnej autorka siêga do tekstów oryginalnych i cytuje je zarówno w polskim prze-
k³adzie, jak i w oryginale. ¯mudne lektury Mitosek maj¹ po czê�ci zwi¹zek z tradycj¹
close reading, s¹ � jak chcia³aby sama autorka � lekturami �blisko tekstu� (s. 278), które
wielokrotnie przynosz¹ zaskakuj¹ce ods³ony ukrytych sensów, poszerzaj¹cych nasz¹ wie-
dzê na temat powie�ci i umo¿liwiaj¹cych ciekawe interpretacje.

Ca³o�æ Poznania (w) powie�ci otwiera szkic Czy fakt mo¿e byæ g³upi? Po�wiêcony
jednej z najbardziej intryguj¹cych i fascynuj¹cych powie�ci Balzaka, rozpiêtej pomiêdzy
biegunami magii i realno�ci, a odczytywanej jako opowie�æ o cz³owieku uporczywie wal-
cz¹cym z losem b¹d� jako figura ludzkiej egzystencji: �Opowie�æ o jaszczurze wyczerpu-
je siê jak samo ¿ycie� � pisa³a Maria Janion 

2. Wolno tê powie�æ czytaæ tak¿e jako figurê
losu pisarza, który w samym akcie twórczym traci jak¹� cz¹stkê siebie � wraz z rozwojem
fabu³y (ale te¿ jej wyczerpywaniem siê) ubywa ¿ycia, ubywa opowie�ci i metaforycznie
ubywa cia³a pisz¹cego (oto jest dziwna ekonomia pisania, cena, któr¹ autor musi zap³aciæ
za w³asne dzie³o). W swojej wnikliwej analizie Mitosek zwraca uwagê na rzecz bardzo
istotn¹, a mianowicie na nieuniknion¹ rozbie¿no�æ miêdzy tytu³em polskim (Jaszczur)
a francuskim (La Peau de chagrin): francuskie s³owo �chagrin� daje siê t³umaczyæ jako
�szagryn� lub w³a�nie tytu³owy �jaszczur� � rodzaj skóry s³u¿¹cej m.in. do oprawy ksi¹-
¿ek, ale te¿ jako �k³opot� czy �zmartwienie�. Zdaniem badaczki, w przedstawionej przez
Balzaka historii nazwa nie jest arbitralna i istnieje tu harmonia miêdzy oznaczaniem a zna-
czeniem, a sam tekst daje siê czytaæ dos³ownie i alegorycznie. Dwa �wiaty, realistyczny
i magiczny, splataj¹ siê w tej powie�ci ze sob¹, zachowuj¹c przy tym swój charakter zna-

2 M. J a n i o n, ¯yj¹c tracimy ¿ycie. Niepokoj¹ce tematy egzystencji. Warszawa 2001, s. 10.
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kowy, lektura za� alegoryczna, stanowi¹ca próbê ich pojednania, jest wed³ug Mitosek na
wskro� uzasadniona. Z analizy Jaszczura wynika jeszcze jedna istotna kwestia zwi¹zana
z pytaniem o miejsce tego dzie³a w historii powie�ci � poprzez eseizacjê formy powie-
�ciowej, wcielanie do dzie³a filozofii Balzak nie zmierza w ogóle do jej rozbicia, ale raczej
wytycza nowe drogi rozwojowe tego gatunku. �Rozwik³uj¹c zagadki zawarte w anegdo-
cie � pisze autorka � i uogólniaj¹c konkretne sytuacje, jakie niesie �wiat przedstawiony,
nadaje im filozoficzne sensy, jednym s³owem, stawia przed powie�ci¹ donios³e zadania
poznawcze. Jednocze�nie, ³¹cz¹c w swoim utworze magiczn¹ bajkê, filozoficzne studium
oraz realistyczn¹ prezentacjê, zdaje siê wypróbowywaæ epistemologiczne mo¿liwo�ci
powie�ciowej formy� (s. 29).

Jak pokochaæ zbrodniarza? � kolejne w tej ksi¹¿ce studium � po�wiêcone jest Zbrod-
ni i karze Fiodora Dostojewskiego i skupione m.in. na sposobach znaczenia fabu³y tej po-
wie�ci. S³usznym zdaniem autorki, fabu³a uk³ada siê na dwóch poziomach: jeden z nich
tworzy schemat intrygi kryminalnej (pomys³ zbrodni, jej wykonanie, �ledztwo, s¹d i kara),
drugi za� � forma artystyczna, za której pomoc¹ zostaje przedstawiony ów nieprawdopo-
dobny materia³ (do�wiadczanie tych zdarzeñ i autoanaliza Raskolnikowa). Obydwie fabu-
³y nak³adaj¹ siê na siebie, co zostaje chytrze ukryte przed czytelnikiem m.in. dziêki kon-
strukcji czasowej. S¹ to kwestie oczywiste, z którymi trudno siê nie zgodziæ. Najciekaw-
szym fragmentem tej czê�ci ksi¹¿ki jest, jak my�lê, skuteczna próba polemiki z Bachtinem,
który ujmowa³ dzie³o Dostojewskiego w kategorii �powie�ci polifonicznej� � w tym wy-
padku chodzi o fakt, ¿e autor Zbrodni i kary, ograniczaj¹c swoj¹ wszechwiedzê, sytuuje
siê na tym samym poziomie co bohaterowie i nawi¹zuje z nimi dialog. Analizy dokonane
przez Mitosek pokazuj¹ wyra�nie, ¿e twierdzenia Bachtina nie do koñca odpowiadaj¹ praw-
dzie � to zaskakuj¹ce, ale i s³uszne w wypadku tej powie�ci stwierdzenie.

W tek�cie po�wiêconym Lalce Boles³awa Prusa, od kilku lat istniej¹cym w obiegu
badawczym, punktem wyj�cia jest realizm i powie�æ realistyczna oraz traktowany przez
autorkê na zasadzie fait divers napis na kamienicy przy Krakowskim Przedmie�ciu 4/6.
Dokonana tu lektura jest z wielu wzglêdów niezwyk³a, wchodzi bowiem w polemikê z do-
tychczasowymi ustaleniami, próbuje wykreowaæ ciekawe i nowatorskie rozwi¹zania, ale
te¿ tworzy miejsca niedookre�lenia, co w efekcie inspiruje dalsze dociekania, kszta³tuje
co�, co mo¿na by nazwaæ �otwart¹ interpretacj¹�.

W ca³ym zbiorze szkiców spotykamy siê z praktyk¹ konfrontacji przek³adów poszcze-
gólnych powie�ci z ich orygina³ami (za ka¿dym razem badaczka porównuje przek³ad z re-
prezentatywnymi edycjami poszczególnych dzie³). Mitosek sczytuje wybrane fragmenty
nie gwoli weryfikacji poprawno�ci przek³adu (choæ weryfikacje siê zdarzaj¹, np. w odnie-
sieniu do ewidentnego b³êdu w przek³adzie powie�ci Williama Faulknera autorstwa Zofii
Kierszys � przypis 5 na stronicy 144), ale raczej gwoli wskazania wieloznaczno�ci po-
wstaj¹cych na styku: tekst oryginalny � przek³ad. Owa wieloznaczno�æ ujawnia siê ze szcze-
góln¹ si³¹ np. w wypadku s³ynnej wypowiedzi Kurtza z J¹dra ciemno�ci: �The horror! The
horror!�, któr¹ t³umaczono na jêzyk polski �Zgroza! Zgroza!� (Aniela Zagórska) lub �ohy-
da� (Czes³aw Mi³osz w Traktacie poetyckim). Przyznam, ¿e ta praktyka sczytywania ory-
gina³ów z przek³adami jest szczególnie ciekawa i bardzo inspiruj¹ca, wplecione to zosta³o
w ca³o�æ tekstu Mitosek niby na jego marginesach (teksty oryginalne umieszczone s¹ w przy-
pisach), w taki sposób, ¿e czytelnik zmuszony jest dokonywaæ jakby podwójnej lektury
i podwójnej pracy my�lowej: z jednej strony nad tekstami Mitosek, z drugiej nad przek³a-
dami i orygina³ami.

Przedstawione w tym zbiorze lektury splataj¹ siê kilkakrotnie z odczytaniami doko-
nanymi przez Janion � dotyczy to Jaszczura Balzaka, W kleszczach lêku Henry�ego Jame-
sa, Zasypie wszystko, zawieje... Odojewskiego, ale te¿ J¹dra ciemno�ci, które rozpatrywa-
³a wcze�niej autorka Wobec z³a, podobnie jak Mitosek, w odniesieniu do  Traktatu poetyc-
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kiego Czes³awa Mi³osza i  Czasu Apokalipsy Francisa Forda Coppoli 
3. Odczytanie powie-

�ci Conrada dokonane przez Mitosek otwiera siê na szerok¹ przestrzeñ intertekstualn¹
(Argonauci Zachodniego Pacyfiku, wspomniany film Coppoli, Mi³osz, tak¿e inne teksty
Conrada). W tej sytuacji trochê zaskakuj¹cy wydaje siê fakt braku poematu Thomasa
Stearnsa Eliota Wydr¹¿eni ludzie (przek³adanego zreszt¹ na jêzyk polski po raz pierwszy
przez Mi³osza), w którym jedna czê�æ motta (�Mistah Kurtz � he dead [Pan Kurtz � on
umrzeæ]�) zaczerpniêta jest w³a�nie z J¹dra ciemno�ci. Przypomnijmy w tym miejscu, ¿e
poemat ten recytuje filmowy Kurtz, w którego postaæ wcieli³ siê Marlon Brando. Kontekst
s³ynnego poematu Eliota, podobnie jak i podane przez Janion za Hannah Arendt uwagi
dotycz¹ce pierwowzoru postaci Kurtza 

4, pozwalaj¹ interpretowaæ niezwyk³¹ opowie�æ
Conrada jako krytykê zachodniej cywilizacji, której dziejowa rola sprowadza siê nie tylko
do kreowania kulturowych warto�ci, ale te¿ do wytwarzania z³a i przemocy, które z tak
wielk¹ si³¹ ujawni¹ siê w XX wieku pod postaci¹ systemów totalitarnych.

Analizuj¹c Przedwio�nie ¯eromskiego, badaczka wyznacza tej powie�ci � zreszt¹ bar-
dzo s³usznie � szczególne miejsce w ci¹gu ewolucyjnym gatunku. Punktem zaczepienia jest
tu stwierdzenie, ¿e �jêzyk Przedwio�nia migoce �wiat³em wielokrotnie odbitym� (s. 126�
127) i ¿e powie�æ jest �rozdarta miêdzy trzy style� (s. 127): styl mowy wielojêzycznej, styl
ekspresyjny, prezentuj¹cy za po�rednictwem mowy pozornie zale¿nej wnêtrze Cezarego
Baryki, oraz stosunkowo rzadki styl relacji obiektywnego narratora. Zdaniem Mitosek, mamy
tu do czynienia z powie�ci¹, która ³¹czy w sobie wielog³osowo�æ z wielojêzyczno�ci¹, i to
zanim jeszcze fenomeny te zosta³y steoretyzowane przez Bachtina. W takim ujêciu Przed-
wio�nie jawi siê jako powie�æ dotykaj¹ca kwestii ideologicznych w nowatorski (g³ównie
pod wzglêdem konstrukcyjnym) i niepowtarzalny sposób. W pe³nym dynamiki, p³ynnym
i doskonale uargumentowanym wywodzie Mitosek radykalnie odrzuca tezy krytyków doty-
cz¹ce chaotycznej konstrukcji powie�ci ¯eromskiego, k³ad¹c nacisk na daleko posuniêty
epistemologiczny relatywizm, pojawiaj¹cy siê w powie�ci humor czy ironiê i przede wszyst-
kim na osi¹gniêt¹ przez pisarza homologiê pomiêdzy niejednoznaczn¹ materi¹ �wiata przed-
stawionego a wieloznacznym sposobem wyrazu artystycznego.

Szkic Jak powstaje narracja? jest niezwyk³¹, przesycon¹ pasj¹ badawcz¹ poznawania
opowie�ci¹ o tym, jak Jerzy Andrzejewski pisa³ Bramy raju. Szkic ten nosi³ pierwotnie
tytu³ Historia i moralno�æ. Geneza sensu w �Bramach raju� Jerzego Andrzejewskiego
(zmiana tytu³u wydaje siê w pe³ni uzasadniona w kontek�cie ca³o�ci omawianej tu ksi¹¿ki).

3 M. J a n i o n, �Cz³owiek wytwarza z³o, jak pszczo³a miód�. W: Wobec z³a. Chotomów 1989.
4 Ibidem, s. 145. Dla u�ci�lenia: Janion nie odsy³a bezpo�rednio do tekstu Arendt, ale korzysta

ze wskazówki I. P. Watta. Ten za� odwo³uje siê do s³ynnego dzie³a H. A r e n d t  The origins of
totalitarianism � zob. wyd. polskie: Korzenie totalitaryzmu. Prze³. D. G r i n b e r g, M. S z a w i e l.
T. 1�2. Warszawa 1989. Arendt uznaje J¹dro ciemno�ci za �utwór rzucaj¹cy najwiêcej �wiat³a na
ówczesn¹ rzeczywisto�æ rasow¹ w Afryce� (t. 2, s. 34). W Korzeniach totalitaryzmu czytamy (t. 1,
s. 152): �Jak Kurtz z J¹dra ciemno�ci Conrada byli »wydr¹¿eni do samego sedna [...], zuchwali bez
dzielno�ci, chciwi bez odwagi i okrutni bez mêstwa«. W nic nie wierzyli i »potrafili wmówiæ w
siebie wszystko � wszystko«. Wygnani ze �wiata uznawanych warto�ci spo³ecznych, byli zdani na
siebie i wci¹¿ nie mieli siê na czym oprzeæ z wyj¹tkiem przeb³ysków talentu, który sprawia³, ¿e
byliby równie niebezpieczni jak Kurtz, gdyby wolno im by³o kiedykolwiek wróciæ do ojczyzny.
Jedynym bowiem talentem, który móg³by siê rozwin¹æ w ich pustych duszach, by³ dar fascynacji,
tworz¹cy »wspania³ego przywódcê skrajnej partii«. Bardziej uzdolnieni spo�ród nich byli ¿ywym
wcieleniem urazy, jak Niemiec Karl Peters (byæ mo¿e, pierwowzór Kurtza), który otwarcie przyzna³,
i¿ »ma dosyæ zaliczania go do pariasów i chce nale¿eæ do rasy panów«. Ale uzdolnieni czy nie,
wszyscy »gotowi byli na wszystko � od gry w cetno i licho do rozmy�lnego morderstwa«, a bli�ni
»znaczyli dla nich nie wiêcej ni¿ mucha«. I tak przynie�li ze sob¹ lub szybko sobie przyswoili ko-
deks zachowania odpowiedni dla tworz¹cego siê wówczas typu mordercy, dla którego jedynym,
niewybaczalnym grzechem jest straciæ panowanie nad sob¹�.



RECENZJE 215

W ci¹gu rozwojowym powie�ci oraz refleksji nad kszta³tem tego gatunku dzie³o Andrze-
jewskiego � �artysty hiperteoretycznego�, jak go okre�la Mitosek � zajmuje rzeczywi�cie
znacz¹ce i uprzywilejowane miejsce. Ca³o�æ szkicu, opartego na ¿mudnej filologicznej
pracy wykonanej przez autorkê, ³¹czy znakomita interpretacja rozpiêta pomiêdzy otwar-
tym i zamkniêtym charakterem Bram raju. Mam wra¿enie, ¿e Mitosek raczej sceptycznie
odnosi siê do czytania tej powie�ci w kontek�cie nowoczesno�ci, którego znamieniem
mia³oby byæ w³a�nie otwarcie. Dodam jednak, ¿e z zaskoczeniem stwierdzi³em w szkicu
brak odniesienia do lektury utworu Andrzejewskiego zaproponowanej przed laty przez
Deleuze�a i Guattariego, którzy w przekonuj¹cym wywodzie uczynili z Bram raju egzem-
plifikacjê swojej teorii pisania nomadycznego i k³¹czowatego 

5.
Jednym z wa¿niejszych problemów przeplataj¹cych ca³o�æ tekstu Poznania (w) po-

wie�ci jest zagadnienie zaniku przedstawienia we wspó³czesnej literaturze, omówione m.in.
na podstawie Drogi przez Flandriê Claude�a Simona, w której rzeczywiste wypadki wo-
jenne z 1940 roku narzucaj¹ siê czytelnikowi jako �py³ wydarzeñ, gdzie nie ma granicy
miêdzy faktem a wyobra¿eniem, zachowaniem a wspomnieniem, obrazem mentalnym a rze-
czywisto�ci¹� (s. 207). Analizuj¹c tê powie�æ Mitosek podkre�la, ¿e utwór nie pretenduje
do referencji i prawdy (przynajmniej do prawdy, by tak rzec � je�li dobrze rozumiem in-
tencje badaczki � �monumentalnej�, jaka wpisana jest w podrêczniki historii), a brak od-
niesienia do rzeczywisto�ci, ujawniaj¹cy siê m.in. poprzez to, ¿e bohater nie potrafi odró¿-
niæ swoich fantazmatów, opartych (doda³bym dla u�ci�lenia u¿ytego przez autorkê ksi¹¿ki
pojêcia fantazmatu) na imaginacyjnych schematach, od faktów, nie oznacza ostatecznie
braku poznania, wrêcz przeciwnie: w³a�nie w ten sposób Simon okre�la wymiar klêski
i w takiej postaci poddaje j¹ pod rozwagê czytelnikowi.

Po�ród wielu pisarzy uwzglêdnionych w omawianym tomie znalaz³ siê tak¿e Bohu-
mil Hrabal i jego Wesela w domu. Lektura szkicu na temat tej powie�ci, a tak¿e zamykaj¹-
cego go aneksu po�wiêconego Paw³owi Huelle i powie�ci Mercedes Benz. Z listów do Hra-
bala, nasunê³a mi refleksjê ogólniejszej natury, dotycz¹c¹ recepcji w Polsce prozy Hrabala
(i szerzej: literatury czeskiej), szczególnie intensywnej, jak my�lê, w latach osiemdziesi¹-
tych ubieg³ego wieku. Zestawienie Hrabala z Paw³em Huelle i jego �powie�ci¹-ho³dem�
jest tu w pe³ni uzasadnione. Polski pisarz czerpie z Hrabala pe³nymi gar�ciami, o czym
�wiadczy nie tylko Mercedes Benz, ale te¿ inny utwór: Opowiadania na czas przeprowadz-
ki, i mo¿e warto by³o pokusiæ siê o trochê szersz¹ analizê zale¿no�ci pomiêdzy proz¹ oby-
dwu pisarzy, analizê, która, podobnie jak wiele innych zawartych w ksi¹¿ce Mitosek, by-
³aby przeprowadzona na poziomie struktury tekstu.

Omówi³em tu jedynie wybrane teksty sk³adaj¹ce siê na recenzowany tom, zw³aszcza
te, które wyda³y mi siê w trakcie lektury szczególnie znacz¹ce. Co do dokonanych w tej
pracy wyborów mo¿na by siê, oczywi�cie, spieraæ i w nieskoñczono�æ wypytywaæ, dla-
czego badaczka umie�ci³a w swej ksi¹¿ce analizê twórczo�ci tego, a nie innego autora czy
te¿ tej, a nie innej powie�ci. By³yby to zreszt¹ spory marginalne i nie bardzo istotne. W Po-
s³owiu Mitosek zaznacza wyra�nie, ¿e wybór analizowanych tekstów jest arbitralny i ¿e
ma pe³n¹ �wiadomo�æ pominiêcia szeregu wa¿nych, klasycznych i reprezentatywnych dzie³.

Jednak skoro ju¿ jeste�my przy wyborach, to pojawi³ siê tu pewien problem, który
koniecznie chcia³bym zaakcentowaæ. Otó¿ jestem w stanie odpowiedzieæ sobie w sposób
przejrzysty, dlaczego omówienie kontrowersyjnej �politycznej powie�ci� Odojewskiego
Zasypie wszystko, zawieje znalaz³o siê obok �apolitycznego� Hrabala, podobnie umiem
wyja�niæ pojawienie siê Umschlagplatzu Rymkiewicza i Nie�miertelno�ci Kundery. Jed-
nak z ca³o�ci¹ tego bardzo ambitnego przedsiêwziêcia k³óci siê powie�æ Mas³owskiej. Nie

5 G. D e l e u z e, F. G u a t t a r i, Mille plateaux. Paris 1980. Ciekaw¹ interpretacjê Bram raju
w kontek�cie wspomnianej tu teorii przedstawi³ D. N o w a c k i  w rozprawie �Ja� nieuniknione.
O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego (Katowice 2000, s. 57�77).



RECENZJE216

chcê tu w³¹czaæ siê w spory i warto�ciuj¹ce s¹dy krytyków na temat tej powie�ci, wszak
ocenianie jej nie jest moim zadaniem. Podzielam entuzjazm badaczki uwiedzionej ca³ko-
wicie pisaniem Mas³owskiej i jednocze�nie rozumiem, ¿e pokazuj¹c przemiany ewolucyj-
ne powie�ci jako gatunku chcia³a Mitosek wskazaæ równie¿ wp³yw tendencji postmoder-
nistycznych na literaturê. Mam jednak du¿e w¹tpliwo�ci, czy egzemplifikowanie literac-
kiego postmodernizmu za pomoc¹ utworu Mas³owskiej jest uzasadnione. Jego nowatorski
charakter, który zosta³ w koñcu dostrze¿ony, nie wymaga w ogóle kwalifikatora w postaci
okre�lenia �powie�æ postmodernistyczna� (w ten sposób mo¿na temu utworowi bardziej
zaszkodziæ, ni¿ wzmocniæ jego znaczenie). W oparciu o teksty Donalda Barthelme, Ihaba
Hassana i Briana McHale�a badaczka tworzy listê wyznaczników powie�ci postmoderni-
stycznej (s. 346): niepewno�æ ontologiczna (zatarcie granic miêdzy rzeczywisto�ci¹ a fik-
cj¹), niestabilny obraz �wiata, niezborno�æ i niejednorodno�æ podmiotu mówi¹cego, poka-
zywanie marginesów rzeczywisto�ci. Czy to jednak wystarcza, aby Wojnê polsko-rusk¹
uj¹æ w sztywne ramy �powie�ci postmodernistycznej�? Skoro ju¿ nale¿a³o uwzglêdniæ tu
dzie³o z tego krêgu ideowego, to mo¿e warto by³o siêgn¹æ po jaki� bardziej wyrazisty
przyk³ad, który przecie¿ nie musia³ byæ zaczerpniêty z literatury polskiej.

Analizy i wynikaj¹ce z nich interpretacje s¹ w omawianym tomie po³¹czone w kohe-
rentn¹ i p³ynn¹ ca³o�æ. Autorka rozszyfrowuje wybrane przez siebie powie�ci skrupulatnie
i rzetelnie, a swoje wywody podbudowuje � do czego zreszt¹ od lat przyzwyczajeni s¹
czytelnicy jej ksi¹¿ek � bogatym, erudycyjnym aparatem teoretycznoliterackim. Praca Zofii
Mitosek wnosi wiele cennych uwag, wa¿nych szczególnie w badaniach genologicznych
nad wspó³czesn¹ powie�ci¹, wskazuje miejsca zwrotów istotnych dla rozwoju tego gatun-
ku, przede wszystkim za� ods³ania przed czytelnikiem ró¿norodne modele i sposoby lek-
tury tekstów powie�ciowych, wielokrotnie prowadz¹ce do zaskakuj¹cych wniosków inter-
pretacyjnych.

Adam Dziadek

M a c i e j  M i c h a l s k i, DYSKURS, APOKRYF, PARABOLA. STRATEGIE FI-
LOZOFOWANIA W PROZIE WSPÓ£CZESNEJ. (Recenzent: Ryszard Nycz). Gdañsk
2003. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 240.

Temat ksi¹¿ki Macieja Michalskiego wyznaczony zosta³ z teoretycznoliterack¹ pow�ci¹g-
liwo�ci¹. Analizowane w niej utwory kipi¹ sensami, namiêtno�ciami i kontekstami, jednak
autorowi � zaznacza to kilkakrotnie � nie o �zawarto�æ problemow¹� (s. 13), lecz o poetykê
omawianych tekstów chodzi. Jednym z jego najwa¿niejszych za³o¿eñ jest metodologiczne
ograniczenie: �zanim spróbujemy dotrzeæ do tego, o czym literatura traktuje, jakie problemy
filozoficzne porusza, musimy okre�liæ, jak tego dokonuje, jak literacko�æ kszta³tuje refle-
ksjê, jak wp³ywa na filozoficzno�æ� (s. 10). Wobec mnogo�ci wspó³czesnej filozofuj¹cej
prozy Michalski dobiera materia³ g³ównie z twórczo�ci Karola Ludwika Koniñskiego, Hen-
ryka Elzenberga, Stanis³awa Brzozowskiego, Boles³awa Miciñskiego, Stanis³awa Lema,
Leszka Ko³akowskiego i Stefana Themersona, rzadziej siêga po eseje Zbigniewa Herberta
i opowiadania Gustawa Herlinga-Grudziñskiego. Brak zainteresowania dla �autorów naj-
bardziej eksponowanych pod tym wzglêdem, czyli Witkacego i Gombrowicza� (s. 11),
usprawiedliwia, po pierwsze, chêci¹ udowodnienia, ¿e proza filozofuj¹ca to �¿ywy i ob-
szerny nurt w naszej literaturze�, po drugie, zamiarem przedstawienia �zjawisk byæ mo¿e
mniej znanych i omówionych, a wartych uwagi� (s. 11).

Z wielu strategii my�lenia literatur¹ Michalski wybiera trzy: dyskursywn¹, parabo-
liczn¹ i apokryficzn¹. Strategia dyskursywna, najczêstsza w dziennikach, esejach, afory-


