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20 Znamienne s¹ przywo³ywane przez Stêpnia s³owa dwojga twórców:
�18 stycznia 1945 roku Iwaszkiewicz zanotowa³:
»Ulga jest wielka, ¿e natychmiast przychodzi fala pisania. Zamykam siê w malutkiej ubieralni

Hani [...] i od jednego zamachu koñczê ca³y rozdzia³ mojej ksi¹¿ki o Sycylii [...]. Zaraz po skoñcze-
niu meldujê o tym Poli. Jest na mnie oburzona.

� W³a�ciwie mówi¹c � powiada � ciebie nic nie obchodzi oprócz twojego pisania.
� Odpowiadam jej: czy¿ tak nie powinno byæ?
Spa³em tego dnia jak suse³«� (cyt. na s. 196).
M. D¹browska 31 V 1945 zanotowa³a: �Gdybym mog³a pisaæ, by³abym zupe³nie szczê�liwa �

mimo wszystko, co siê dzieje� (cyt. na s. 279).
21 Megalomaniê zdradza fragment listu Cz. M i ³ o s z a  do J. Andrzejewskiego: �Do takich

ludzi jak ja i ty, którzy kszta³cili siê i przygotowali do pracy w dziedzinie my�li i artyzmu � a nie
czynu � przyszli z ha³asem, obrzucaj¹c obelgami za odosobnienie, osamotnienie, brak kontaktu z mas¹�
(cyt. na s. 252). Pod³o�æ, g³upotê, a mo¿e oportunizm dostrzec da siê w s³owach J. Kotta o Katyniu:
�Có¿ znaczy kilka tysiêcy oficerów wobec Historii w marszu?� (cyt. na s. 349).

jednym z wa¿nych argumentów na rzecz wyboru drogi m³odego czytelnika jego dzie³ i ob-
serwatora jego zachowania siê w ¿yciu publicznym� (s. 352).

Nie zamierzam komentowaæ zacytowanych s³ów autora recenzowanej ksi¹¿ki, ubole-
waj¹c bardziej nad naiwno�ci¹ i niewiedz¹ maturzystów z 1948 roku ni¿ nad jako�ci¹
moralnych, pisarskich autorytetów tamtego czasu. Nie zamierzam, chocia¿ ksi¹¿ka Maria-
na Stêpnia niew¹tpliwie na to pozwala, ujawniaj¹c zwyczajn¹ ludzk¹ ma³o�æ, bêd¹c¹ udzia-
³em zarówno twórców krajowych, jak i emigracyjnych. Dotyczy ona politycznych i etycz-
nych wyzwañ powojennego �wiata. Pisarze z lat 1944(45)�1948 nie najlepiej sprawdzili
siê w roli wzorów, poniewa¿ albo najwa¿niejsze by³o dla nich pisanie 20, albo przejêcie,
z jakim starali siê wzorem zostaæ i wzory tworzyæ, prowadzi³o ich na manowce megalo-
manii, pod³o�ci, g³upoty i oportunizmu 21.

Na szczê�cie ksi¹¿ka Mariana Stêpnia nie jest oskar¿eniem.
Dariusz Kulesza
(Uniwersytet w Bia³ymstoku �
University of Bialystok)

A b s t r a c t

A review of the book by Marian Stêpieñ, presenting the attitudes of the recognized Polish
writers (e.g. Mi³osz, Gombrowicz, Iwaszkiewicz) towards Poland under Soviet domination after the
World War II: some writers accepted this situation straightaway, others treated it as inevitable, yet
some others disapproving this situation choose emigration.

OPOWIADANIE W PERSPEKTYWIE BADAÑ PORÓWNAWCZYCH. Redakcja
Z o f i a  M i t o s e k. Kraków (2004). Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Nauko-
wych �Universitas�, ss. 462, nlb. 2.

Opowiadanie w perspektywie badañ porównawczych to kolejna publikacja wpisuj¹ca
siê w kr¹g zagadnieñ zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ narratologi¹. W ostatnich latach
tematyka ta cieszy siê u nas du¿ym zainteresowaniem. Pojawi³y siê liczne prace polskich
badaczy reprezentuj¹cych ró¿ne metodologie i dyscypliny. Dla przyk³adu przywo³am tu
tylko kilka najnowszych ksi¹¿ek nie zwi¹zanych bezpo�rednio z literaturoznawstwem.
Katarzyna Rosner wyda³a Narracjê, to¿samo�æ i czas (Kraków 2003), w której zajmuje siê
narracj¹ jako struktur¹ rozumienia, pos³uguj¹c siê kategoriami filozoficznymi. Jerzy Trze-
biñski tê sam¹ tematykê ujmuje � w Narracji jako rozumieniu �wiata (Gdañsk 2001) � od
strony psychologicznej. Joanna Tokarska-Bakir w ksi¹¿ce Obraz osobliwy, hermeneutycz-
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na lektura �róde³ etnograficznych. Wielkie opowie�ci (Kraków 2000) zajê³a siê zagadnie-
niem narracji w etnografii. Warto te¿ zwróciæ uwagê na o¿ywion¹ recepcjê zachodniej my-
�li narratywistycznej � pojawi³y siê przek³ady prac takich uczonych, jak Anthony Gid-
dens, Charles Taylor, Paul Ricoeur, Philippe Lejeune, Hayden White, a Micha³ G³owiñski
klasyczne teksty strukturalistów z lat sze�ædziesi¹tych przypomnia³ w Narratologii 1.

Przede wszystkim jednak problematyka narracyjna jest tematem ¿ycia naukowego
rozwijanym na p³aszczy�nie interdysyplinarnej nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Przy-
k³adem na to mo¿e byæ XXXII Konferencja Teoretycznoliteracka �Narracja i to¿samo�æ.
Wspó³czesne problemy antropologii literatury� 2.

Ten szkic panoramy my�li narratologicznej w Polsce bêdzie niepe³ny bez przywo³a-
nia dzia³alno�ci Zespo³u Antropologii Opowiadania na Wydziale Polonistyki Uniwersyte-
tu Warszawskiego. W roku akademickim 1998/99 zorganizowa³ on interdyscyplinarne se-
minarium badawcze na temat opowiadania, a tak¿e ogólnopolsk¹ konferencjê �Praktyki
opowiadania� (maj 1999). Pod tym samym tytu³em ukaza³a siê w 2001 roku ksi¹¿ka zbie-
raj¹ca materia³y z seminarium i konferencji 3. Omawiana przeze mnie publikacja jest kon-
tynuacj¹ prac tego zespo³u.

Opowiadanie w perspektywie badañ porównawczych wpisuje siê wiêc w jeden z naj-
bardziej o¿ywionych nurtów wspó³czesnej refleksji humanistycznej. Ale zarazem boryka
siê z szeregiem problemów, z jakimi refleksja ta musi siê ci¹gle mierzyæ. Mo¿na by wrêcz
powiedzieæ, ¿e analiza owego zbioru uwydatnia podstawowe, wci¹¿ dyskutowane pytania,
przed którymi staje wspó³czesna narratologia. I autorzy omawianej pracy s¹ tego �wiado-
mi. Jednym z podstawowych problemów zarówno ca³ej refleksji nad narracj¹, jak i recen-
zowanej ksi¹¿ki jest kwestia niejasno�ci terminologicznych. Takie s³owa, jak �narracja�
i �opowiadanie�, s¹ we wspó³czesnej humanistyce (szczególnie tej interdyscyplinarnej)
u¿ywane w najró¿niejszych znaczeniach, nieraz stanowi¹c po prostu porêczne s³owa-klu-
cze. Zagadnienie jest tym bardziej skomplikowane, ¿e wspó³czesna narratologia ro�ci so-
bie prawo do dziedzictwa zarówno strukturalistów z lat sze�ædziesi¹tych, jak i prowadzo-
nych niezale¿nie od nich badañ literaturoznawczych. Te odmienne tradycje d³ugo siê nie
przenika³y i do siebie nie odnosi³y, jednocze�nie pos³uguj¹c siê tym samym pojêciem nar-
racji. Kiedy wiêc inne dyscypliny � historiografia, psychologia, filozofia, etnologia, socjo-
logia � zaczê³y adaptowaæ narracjê na swój u¿ytek, czerpa³y równocze�nie z dwóch �ró-
de³, nie zawsze do koñca zdaj¹c sobie z tego sprawê 4. Do tego dochodz¹ kolejne podzia³y
wywodz¹ce siê z ró¿nych dyscyplin, dziedzin, szkó³.

Tote¿ Zofia Mitosek we wstêpie do omawianej tu publikacji, nosz¹cym znamienny
tytu³ Opowiadaæ dalej�, dookre�la pewne ramy i definiuje pojêcia, uzupe³niaj¹c ustalenia

1 A. G i d d e n s, Nowoczesno�æ i to¿samo�æ. �Ja� i spo³eczeñstwo w epoce pó�nej nowoczes-
no�ci. Prze³. A.  S z u ¿ y c k a. Warszawa 2001. � Ch. T a y l o r, �ród³a podmiotowo�ci. Narodziny
to¿samo�ci nowoczesnej. Prze³. M. G r u s z c z y ñ s k i  [i in.]. Nauk. oprac. T. Gadacz. Wstêp
A. B i e l i k - R o b s o n. Warszawa 2001. � P. R i c o e u r, O sobie samym jako innym. Prze³.
B. C h ³ e s t o w s k i. Warszawa 2003. (Niestety, najwa¿niejsze dzie³o Ricoeura, Temps et recit, nie
zosta³o jeszcze wydane w Polsce). � P. L e j e u n e, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobio-
grafii. Red. R. Lubas-Bartoszyñska. Prze³. W. G r a j e w s k i  [i in.]. Kraków 2001. � H. W h i t e,
Poetyka pisarstwa historycznego. Prze³. E. D o m a ñ s k a  [i in.]. Red. E. Domañska, M. Wilczyñ-
ski. Kraków 2000. � Narratologia. Red. M. G³owiñski. Gdañsk 2004.

2 XXXII Konferencja Teoretycznoliteracka �Narracja i to¿samo�æ. Wspó³czesne problemy
antropologii literatury� zorganizowana przez Instytut Badañ Literackich PAN oraz Instytut Poloni-
styki Uniwersytetu Jagielloñskiego (wrzesieñ 2003, kwiecieñ 2004). Materia³y z konferencji zosta³y
wydane w zb.: Narracja i to¿samo�æ. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2004. Czê�æ artyku³ów
i relacja ukaza³y siê równie¿ w �Tekstach Drugich� (2004, nr 1/2, 4).

3 Praktyki opowiadania. Red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski. Kraków 2001.
4 Zwracaj¹ na to uwagê M. G ³ o w i ñ s k i  (Narratologia � dzisiaj i nieco dawniej. �Teksty

Drugie� 2001, nr 5) oraz D. U l i c k a  (w artykule Narracyjna i nienarracyjna koncepcja dyskursu
literaturoznawczego, zamieszczonym w omawianym zbiorze).
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z Praktyk opowiadania. Warto wiêc przywo³aæ najistotniejsze rozstrzygniêcia z tego po-
przedniego tomu. Jego za³o¿eniem jest ró¿norodno�æ, interdyscyplinarno�æ i szerokie ro-
zumienie opowiadania.

�Przede wszystkim przez opowiadanie rozumie siê wypowied� maj¹c¹ narratora i prze-
kazywan¹ odbiorcy, co tym samym wi¹¿e j¹ z miêdzyludzk¹ komunikacj¹; po drugie, opo-
wiadanie jest opowie�ci¹, czyli sekwencj¹ zdarzeñ tak skomponowan¹, ¿e jej koniec jest
inny ni¿ jej pocz¹tek, podczas gdy przynajmniej jeden z jej protagonistów [�] zachowuje
to¿samo�æ. W tak rozumianym opowiadaniu cztery cechy warte s¹ podkre�lenia: sekwen-
cyjno�æ [�], przemienno�æ zdarzeñ (losu bohatera), spójno�æ relacjonowanego przebiegu
zdarzeñ oraz przedstawieniowo�æ, czyli � mówi¹c jêzykiem semiotyki � jego zdolno�æ
modeluj¹ca� 5.

Dalej przyjmuje siê, ¿e opowiadanie jest schematyczne � odnosz¹c siê jednak nie do
schematu funkcjonalnego W³adimira Proppa i strukturalizmu, ale do psychologicznych
teorii kognitywistycznych.

Drugi tom � jak pisze we wstêpie redaktor � wzbogaca jeszcze tematycznie wyj�-
ciowy problem. Wyra�niejszy akcent k³adzie siê w nim na antropologiê. Jak zauwa¿a Mi-
tosek, �antropologia� jest s³owem, które stanowi w najnowszej humanistyce magiczne re-
medium na k³opoty ró¿nych metodologii, tote¿ wyczerpuj¹co je precyzuje. Antropologiê,
za Claude�em Lévi-Straussem, rozumie jako poszukiwanie uniwersaliów, przy za³o¿eniu,
¿e uniwersalia te nie maj¹ natury transcendentnej � kszta³tuj¹c dzia³alno�æ ludzk¹ zarazem
same s¹ przez ni¹ kszta³towane. Opowiadanie, wystêpowanie narracji zalicza do takich
powszechników. Nie istnieje wiêc jedna idea opowiadania, ale szereg zró¿nicowanych
praktyk, których powtarzalno�æ i powszechno�æ stwierdza siê przez porównanie.

Mitosek wyra�nie dystansuje siê od antropologii literatury rozumianej jako zwi¹zek
literaturoznawstwa z �badaniami kulturowymi�. Oddala propozycjê Ryszarda Nycza, we-
d³ug którego antropologia literatury mia³aby polegaæ na poszukiwaniu w tek�cie literac-
kim znaków kultury, a w tek�cie kultury cech dyskursu literackiego. Mitosek zauwa¿a, ¿e
sama definicja literatury jest problematyczna i � w przeciwieñstwie do opowiadania � nie
jest ona kategori¹ uniwersaln¹.

Przy tak zdefiniowanych za³o¿eniach antropologia jest dyscyplin¹ wyj�ciow¹, by po-
tem staæ siê t³em dla konkretnych badañ empirycznych. Antropologicznie pojmowana ka-
tegoria opowiadania ma pe³niæ rolê ogniskowej skupiaj¹cej zró¿nicowane pola badawcze,
byæ wspólnym mianownikiem dla rozmaitych dyscyplin i metodologii.

Ujêcie to jednak uleg³o w omawianym tomie zaciemnieniu. Doj�æ chyba musia³o do
pewnego nieporozumienia (znamiennego zreszt¹ wobec wspomnianych przeze mnie pro-
blemów terminologicznych i ró¿nych tradycji naukowych), o którym po�rednio napomy-
ka we wstêpie Mitosek: �Tradycyjnym tematem antropologii jest obraz Innego, jego bez-
po�rednia percepcja czy te¿ literackie przetworzenie. Tak zrozumieli temat tego tomu
koledzy z Francji, Niemiec, Holandii, którzy obiektem zainteresowania uczynili tyle¿ po-
wie�ciowe obrazowanie, co próby naukowego opisu do�wiadczeñ spotkania z Innymi, wy-
magaj¹ce czêsto narratologii odmiennej od europejskiej� (s. 8).

Tote¿ � w niektórych realizacjach przynajmniej � antropologia jest nie tyle ram¹, co
tematem. Na to nak³ada siê jeszcze kolejna warstwa: badania porównawcze (zgodnie z po-
stulatami wspó³czesnej antropologii) maj¹ wymiar etyczny.

�Przedstawiaj¹c konfrontacje na styku p³ci, kultur i tradycji, powie�æ jest elementem
walki o uznanie prawa do odmienno�ci. [�]

Wszelako opowiadanie ³¹czy siê z porównaniem i szukaniem to¿samo�ci tak¿e na
wy¿szym, ani¿eli tematyczny, poziomie. Procesy te okre�laj¹ ka¿d¹ fabu³ê. [�] Porówna-
nie jest zatem wpisane w strukturê ka¿dego opowiadania. [�]

Ten organizuj¹cy narracjê proces porównywania sprawia, ¿e opowie�æ jest zawsze
etyczna� (s. 9�10).

5 Z. M i t o s e k, Wstêp. W zb.: Praktyki opowiadania, s. 6.
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Na zakoñczenie wstêpu Mitosek zwraca uwagê na sytuacjê samego narratologa � ba-
dacza �wiadomego, i¿ konfrontacje antropologiczne zawsze stawiaj¹ pod znakiem zapyta-
nia w³asn¹ pewno�æ siebie. Tworz¹c narracje o narracjach, wpisuj¹ siê we w³asny teore-
tyczny dyskurs. �Antropologia jest wiedz¹ rzeteln¹: nie kryje napiêcia miêdzy wiar¹ w ist-
nienie uniwersaliów a wywodz¹cym siê z jej w³asnych do�wiadczeñ otwarciem na dyskurs
Innego, szacunkiem dla wielu postaw, wielu prawd, wielu metod pisania � o opowiadaniu
równie¿� (s. 10).

Rzetelny jest tak¿e wstêp. Zofia Mitosek nie próbuje sztucznie uspójniaæ tego zbioru.
Daje do zrozumienia, ¿e wspólny mianownik dla zawartych w nim tekstów jest bardzo
niski. Opowiadanie w perspektywie badañ porównawczych jest bowiem przedsiêwziêciem
ambitnym: nie tylko zbiera 26 prac autorów nale¿¹cych do ró¿nych dyscyplin, pochodz¹-
cych z krajów o ró¿nych tradycjach naukowych, ale i daje im du¿¹ swobodê metodolo-
giczn¹ i tematyczn¹.

Co stanowi jednocze�nie zaletê i wadê tego zbioru. Zaletê � gdy¿ pozwala na skon-
frontowanie ze sob¹ ró¿nych perspektyw patrzenia, ró¿nych sposobów stawiania proble-
mów i pytañ. Wyznacza naprawdê szeroki horyzont. Wadê � gdy¿ ten szeroki horyzont
postrzegany jest w ci¹gle zmieniaj¹cej siê optyce... co mo¿e prowadziæ do zawrotów g³o-
wy. O ile bowiem wstêp definiuje rozleg³e pole zainteresowañ, o tyle ju¿ poszczególni
badacze sami konkretyzuj¹ zakres swoich badañ, metodologiê i perspektywê patrzenia.
A te, wewn¹trz tak szerokiej ramy, mog¹ siê przecinaæ pod rozmaitymi k¹tami, ustawiaæ
rozmaite ostro�ci, pracowaæ na zupe³nie innych p³aszczyznach. Co potêgowane jest jesz-
cze przez problemy z ró¿nym rozumieniem � chocia¿by tylko w odcieniach � takich ter-
minów, jak �antropologia�, �opowiadanie�, �narracja�.

Znamienna jest ju¿ sama kompozycja zbioru. Wyznaczone dzia³y nosz¹ tytu³y, które
wzajemnie ze sob¹ nie koresponduj¹. Brzmi¹ one: Inny / Etyka, Narratologia, Nie tylko
literatura, Gatunki / kategorie. Taki podzia³ wydaje siê nie tyle niew³a�ciwy, co zbudowa-
ny arbitralnie. Teksty z poszczególnych czê�ci przewa¿nie nie wchodz¹ ze sob¹ w dialog,
nie odnosz¹ siê do siebie nawzajem. Wystêpuj¹ na innych p³aszczyznach tematycznych,
metodologicznych.

Przypatrzmy siê chocia¿by najkrótszemu dzia³owi pt. Nie tylko literatura. Otwiera go
praca Michela Morela Od wiadomo�ci prasowych po opowiadanie literackie. Autor opo-
wiadanie rozumie �w ogólnym znaczeniu opowiadanej historii� (s. 219), w niej za� za
decyduj¹cy uwa¿a wymiar aksjologiczny. Uznaje opowiadanie za kategoriê ponadgatun-
kow¹, a cz³owiekowi przypisuje instynktowne pragnienie fabu³. Zaspokojenie tego popê-
du przynosi przyjemno�æ wi¹¿¹c¹ siê z operacjami aksjologicznymi. Pokazuje to na przy-
k³adzie struktury opowiadania prasowego, opowiadania z ¿ycia z �Reader�s Digest� i �tzw.
»opowiadania literackiego«� (s. 221) (omawiaj¹c dwa teksty: Juda nieznany Thomasa
Hardy�ego i W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta).

Drug¹ prac¹ nale¿¹c¹ do tej czê�ci zbioru jest To¿samo�æ i zmiana. Analiza narracji
w brulionach �Fantomów� Marii Kuncewiczowej Olgi Dawidowicz-Chymkowskiej. Au-
torka odwo³uje siê do teorii mówi¹cych o narracyjnym strukturyzowaniu w³asnego do-
�wiadczenia (przede wszystkim do Ricoeura) i poddaje takiej refleksji szczególn¹ formê,
jak¹ s¹ Fantomy, analizuj¹c zarówno dwie wersje brulionów, jak i tekst publikowany.

W Narracji jako chwycie tekstowym Ewa Szczêsna zwraca uwagê na wieloaspekto-
wo�æ pojêcia narracji. Badaczkê interesuj¹ zabiegi jej uprzedmiotowienia, rodzaje jej u¿y-
cia w innej, nadbudowanej nad ni¹ strukturze. Autorka polemizuje z przekonaniem o wy-
³¹cznie czasowym charakterze narracji, uznaj¹c, ¿e mo¿e byæ ona uwarunkowana równie¿
przestrzennie. W swojej pracy porusza problematykê narracji literackiej, audiowizualnej
i interaktywnej. Szczególnie wiele uwagi po�wiêca reklamie.

Zamkniêcie czê�ci Nie tylko literatura stanowi tekst Anny Wieczorkiewicz Je�æ jak
tubylcy. Fragmenty mitologii turystycznej. Badaczka stara siê w nim pokazaæ, jak motyw
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jedzenia wpisuje siê w turystyczn¹ mitologiê popularn¹. Zastanawia siê, z czego wyp³ywa
wzajemne zbli¿enie siê do siebie opowiadañ o podró¿owaniu i opowiadañ o jedzeniu.

¯adna z tych prac nie obiera za g³ówny przedmiot zainteresowania narracji w literatu-
rze piêknej � tytu³ Nie tylko literatura jest z ca³¹ pewno�ci¹ uprawniony. Jednak¿e w ten
sposób okre�la siê niezwykle szerokie pole, pozwalaj¹ce postawiæ obok siebie analizy
dotycz¹ce zupe³nie innych p³aszczyzn, inaczej definiuj¹ce podstawowe pojêcia. Artyku³
Morela wywodzi siê z tradycji strukturalistycznej � zajmuje siê g³ównie struktur¹ fabu³y
rozumian¹ jako wzór uniwersalny. Dawidowicz-Chymkowska analizuje konkretny tekst
(przybieraj¹cy formê po�redni¹ miêdzy dziennikiem a autobiografi¹ i wychodz¹cy spod
pióra pisarza � a wiêc sytuuj¹cy siê nie tak znowu daleko od literatury), a zajmuje j¹ g³ów-
nie kszta³towanie siê to¿samo�ci. Szczêsna zwraca uwagê przede wszystkim na medialne
i pragmatyczne uwarunkowania narracji i uznaje j¹ za kategoriê zawsze wykraczaj¹c¹ poza
siebie, nie daj¹c¹ siê uj¹æ w jednoznaczn¹ definicjê. Dla Wieczorkiewicz za� analiza spo-
sobu opowiadania jest tylko narzêdziem s³u¿¹cym antropologicznej rekonstrukcji mitolo-
gii turystycznej.

Ka¿dy z tych sposobów rozumienia opowiadania, ka¿da z tych analiz mie�ci siê w de-
finicjach ustanowionych na pocz¹tku zbioru. Takie ich skomponowanie uzmys³awia, jak
daleko siêgaj¹ ambicje narratologii, jak wielki obszar le¿y w krêgu jej zainteresowañ (s¹
przecie¿ koncepcje, wed³ug których stanie siê ona polem integracji nauk humanistycz-
nych). Ale zarazem trudno pozbyæ siê wra¿enia, ¿e teksty te do siebie w ¿aden sposób siê
nie odnosz¹. Przechodz¹c od jednego do drugiego, czytelnik musi przestawiæ siê na zupe³-
nie inn¹ ostro�æ patrzenia, inn¹ terminologiê, inny zakres zagadnieñ, inne rozumienia nar-
racji (zupe³nie czym innym jest opowiadanie u Morela i narracja u Dawidowicz-Chym-
kowskiej). Wra¿enie wewnêtrznej spójno�ci musi byæ stale podtrzymywane przez odbior-
cê (pomnego, ¿e wstêp ustanowi³ ramy bardzo szerokie). Ta potrzeba nieustannej czujno�ci
czytelniczej nasuwa za� nowe w¹tpliwo�ci co do zasadno�ci takiego podzia³u � trudno siê
pozbyæ poczucia, ¿e konkretne prace mo¿na by przenie�æ do innych czê�ci (np. tekst Mo-
rela zajmuj¹cy siê sprawami aksjologii � do dzia³u Inny / Etyka) lub skomponowaæ wszystko
w zupe³nie odmienny, nie mniej umotywowany sposób.

Nie jest to zarzut pod k¹tem koncepcji redaktorskiej. Ta zosta³a wyczerpuj¹co opisana
we wstêpie. Kwesti¹, na któr¹ chcê zwróciæ uwagê (nie poddaj¹c jej ocenie), s¹ konse-
kwencje przyjêcia takich za³o¿eñ. Terminy zbyt szerokie maj¹ tendencjê do rozmywania
swoich znaczeñ. O ile przyjête za³o¿enia s¹ jasne, o tyle mo¿na ¿ywiæ w¹tpliwo�ci co do
ich �dzia³ania� w praktyce. Antropologia opowiadania staje siê w tym ujêciu tak pojemna,
¿e rodzi siê pytanie o sens jej wyodrêbniania. Nie chodzi tu o szeroki zakres tematyczny,
ale o to, ¿e trudno uchwyciæ wspóln¹ dla prac p³aszczyznê nawet na przestrzeni jednego
dzia³u. Mo¿na mieæ w¹tpliwo�ci co do zasadno�ci tytu³u Opowiadanie w perspektywie
badañ porównawczych, skoro opowiadanie czy narracja nie zawsze s¹ tematem g³ównym
zamieszczonych tekstów, nieraz stanowi¹c tylko narzêdzie opisu innego zagadnienia.

Mo¿na równie¿ podj¹æ inn¹ � ni¿ ja dotychczas � próbê lektury i skupiæ siê na po-
szczególnych pracach, nie traktuj¹c Opowiadania w perspektywie badañ porównawczych
jako propozycji pewnego ujêcia ca³o�ciowego. Takie podej�cie utrudnione jest przez ma³o
przejrzysty podzia³ zbioru. Istotn¹ wadê w tym kontek�cie stanowi równie¿ brak not o au-
torach (przy nazwiskach podano tylko miasto). W przypadku ksi¹¿ki skupiaj¹cej teksty
przedstawicieli ró¿nych dyscyplin i tradycji humanistycznych pomocne by³yby chocia¿by
krótkie biogramy naukowe, podanie macierzystych jednostek badawczych i tytu³ów naj-
wa¿niejszych publikacji. Pewn¹ pomoc¹ mo¿e byæ za to indeks osób. Dalej postaram siê
przywo³aæ tematykê poszczególnych prac.

Otwarcie dzia³u Inny / Etyka stanowi tekst Manfreda Schmelinga Opowiadanie o kon-
frontacji: Inny w narracji wspó³czesnej, w którym autor �ledzi zmiany w dyskursie po-
�wiêconym spotkaniu z Innym, poczynaj¹c od Utopii Morusa, a koñcz¹c na powie�ciach
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wspó³czesnych, dla których charakterystyczne jest decentralizowanie narracji i dekonstruk-
cja dyskursu odmienno�ci. W podobnym polu refleksji mie�ci siê �Punkt widzenia� jako
kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej, gdzie Ma³gorzata Czer-
miñska analizuje ró¿ne warianty sytuacji komunikacyjnej i narracji w przypadku zetkniê-
cia siê ró¿nych krêgów kulturowych. Jako przyk³ady rozpatruje Rosjê w roku 1839 Astol-
pha de Custine�a, Rodzinn¹ Europê Czes³awa Mi³osza, Dziennik w �cis³ym znaczeniu tego
s³owa Bronis³awa Malinowskiego, reporta¿e Ryszarda Kapu�ciñskiego i Kronikê Galla
Anonima.

Nastêpna praca wi¹¿e siê ju¿ z gwa³townym przeskokiem tematycznym i metodolo-
gicznym. Jan Kordys zajmuje siê problemem sekretu i k³amstwa � o�wietla te zagadnienia
z perspektywy etologii, etnologii, lingwistyki, semiotyki, koñczy za� analiz¹ fragmentu
Iliady. Topos zachowania pewnej wiedzy dla siebie, zmylenia, udawania uwa¿a on za ele-
ment wszystkich kultur, a wynik³e z tego napiêcie za temat literatury.

Kolejny tekst nosi tytu³ Etyczne implikacje opowiadania. Próba nowej kazuistycznej
lektury powie�ci XIX i XX w. w zwi¹zku z przeformu³owaniem pojêcia sprawiedliwo�ci
poetyckiej. Jean Bessiere zajmuje siê w nim relacjami miêdzy literatur¹ a moralno�ci¹ w kon-
tek�cie pragmatyki odmienno�ci. Wed³ug niego dzie³o � nawet je�li nie zawiera argumentu
czy problemu moralnego � jako aktualna gra prezentacji istnieje zawsze w wymiarze tro-
ski o innego, czyli w wymiarze etycznym.

Szkic Ewy Kraskowskiej nale¿y do krêgu refleksji feministycznej. Autorka zajmuje
siê w niej �pierwszym rozdzia³em� wielkiej narracji kobiecej � narracj¹ emancypacyjn¹
maj¹c¹ pocz¹tek w edukacyjnej my�li o�wieceniowej (Mary Wollstonecraft), a zamykaj¹-
c¹ siê na prze³omie XIX i XX wieku (Virginia Woolf). Kraskowska, opieraj¹c siê na lite-
rackich i nieliterackich tekstach epoki, rekonstruuje model kobiecej opowie�ci edukacyj-
nej. Jej bohaterk¹ jest m³oda dziewczyna uosabiaj¹ca Niewinno�æ i Niewiedzê, �podmiot
bezza³o¿eniowy�, a punktem zwrotnym � rozpoznanie, przyjmuj¹ce symboliczn¹ postaæ
przebudzenia.

Tematem mini-eseju pt. Co mie�ci siê pod maskami jest literackie pisanie o sobie.
Stanis³aw Jaworski pos³uguje siê metaforyk¹ teatraln¹: twórca �wchodzi w rolê�, kreuje
siebie jak aktor postaæ... i jak aktor chce uwodziæ i siê podobaæ. W formie fragmentarycz-
nej, punktowej, przywodz¹cej na my�l Lapidaria Kapu�ciñskiego, zastanawia siê Jawor-
ski nad kondycj¹ wspó³czesnego pisarza.

Nastêpny dzia³, nosz¹cy tytu³ Narratologia, otwiera Jerzy Trzebiñski tekstem Narra-
cyjne my�lenie o innym cz³owieku. Autor przedstawia swoje badania psychologiczne po-
�wiêcone tworzeniu siê narracyjnej wizji osoby. Wysnuwa z nich wniosek, ¿e narracja jest
naturaln¹ form¹ rozumienia drugiej osoby i przejawia siê zarówno na poziomie �wiado-
mo�ci, jak w automatycznych procesach, prowadz¹cych do powstania wizji innych. Po-
nadto narracyjne my�lenie o osobie pozwala j¹ lepiej zrozumieæ i u³atwia identyfikacjê
z ni¹. Pracê zamyka bogata bibliografia.

W Dwóch porz¹dkach opowiadania Bogdan Owczarek wskazuje na istnienie dwóch
odmiennych wzorów opowiadania: jeden oparty jest na porz¹dku biografii (Iliada, Odyse-
ja Homera), drugi � na porz¹dku cyklu (Teogonia, Prace i dnie Hezjoda). Porz¹dek cyklu
charakteryzuje inna koncepcja czasu (spiralna zamiast liniowej), powtarzanie imion, mo-
tywów, symboli, niefabularno�æ (rozumiana jako wielow¹tkowo�æ, niejednolito�æ, nieskoñ-
czono�æ), zasada ró¿norodno�ci. Pominiêcie poematów Hezjoda w Poetyce Arystotelesa
mia³o redukcyjne konsekwencje dla pó�niejszych koncepcji opowiadania: prowadzi³o do
przecenienia fabu³y i niedoceniania postaci, co szczególnie wyra�nie widaæ w Morfologii
bajki Proppa i w strukturalnych teoriach opowiadania. Tymczasem porz¹dek cykliczny
jest równie¿ produktywny i stale zadomowiony w kulturze (Metamorfozy Owidiusza, Geor-
giki, Bukoliki Wergiliusza, Boska Komedia Dantego, Raj utracony Miltona, proza wspó³-
czesna). Owczarek widzi w równoleg³ym istnieniu dwóch porz¹dków opowiadania zjawi-
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sko nie historyczne, ale uniwersalne � odwo³uj¹ce siê do przyczyn natury kognitywnej,
jêzykowej i antropologicznej. W drugiej czê�ci swojego tekstu wykracza poza pole litera-
turoznawcze, próbuj¹c znale�æ prze³o¿enie dwóch porz¹dków opowiadania w innych dys-
cyplinach. Wyznacza pewne perspektywy patrzenia, stawia pytania i problemy, z którymi
musi siê zmierzyæ wspó³czesna narratologia.

Interesuj¹cy szkic Danuty Ulickiej po�wiêcony jest narracyjnej i nienarracyjnej kon-
cepcji  dyskursu literaturoznawczego. Autorka pokrótce opisuje, w jaki sposób dyskurs
literatruoznawczy sytuowa³ siê wobec literatury i jak postrzegany by³ jego status episte-
mologiczny i ontologiczny. Przeprowadza te¿ krytykê narratologii. Zwraca uwagê na to,
¿e inne dyscypliny, u¿ywaj¹c narracji do analizy dyskursu, zazwyczaj pojmuj¹ j¹ w spo-
sób nie�cis³y i zawê¿ony: redukuj¹ j¹ do fabu³y (pojmowanej w duchu Proppowskim),
pomijaj¹ jej aspekt podmiotowy. Tak rozumiana narratologia przyjê³a tak¿e arbitralnie
linearny i teleologiczny model poznania oraz monologow¹ koncepcjê �wiadomo�ci, gdy
tymczasem nowsze badania sk³aniaj¹ siê do uznania modelu symultanicznego, �amalga-
matowego�. W przeciwieñstwie do innych dyscyplin � kategoria narracji by³a w nauce
o literaturze postrzegana szerzej: uwzglêdnia³a ukszta³towanie wypowiedzi, ró¿ne stoso-
wane strategie i typy narracji, punkty widzenia mówi¹cego podmiotu. Narracyjna, fikcyj-
na, wielog³osowa natura poznania sta³a siê dla postmodernistycznego literaturoznawstwa
przedmiotem przedstawienia, a nie analizy. Ulicka przytacza i interpretuje przyk³ady ta-
kiej wypowiedzi: Powie�æ o kronice Galla Anieli Gruszeckiej, Ko�ció³ �wiêtego Rocha
Krzysztofa Rutkowskiego, Chack W³odzimierza Boleckiego. Tekst opatrzony jest bogaty-
mi odno�nikami bibliograficznymi.

Praca Johna Neubauera Czy zachodnia teoria opowiadania ma uniwersalne zastoso-
wanie? powraca do problemu wielokulturowo�ci. Autor zastanawia siê, czy uniwersali-
styczne roszczenia narratologii mog¹ siê obroniæ w czasach kulturowego relatywizmu.
Pojawia siê tu powa¿na w¹tpliwo�æ terminologiczna: s³owem �narratologia� raz okre�la
siê tu strukturalistyczne koncepcje lat sze�ædziesi¹tych, raz ca³¹ refleksjê nad narracj¹
wypracowan¹ w krêgu kultury zachodniej (mo¿e jest to problem przek³adu b¹d� ró¿nicy
w tradycji terminologicznej?). Koñcowa teza Neubauera pozostaje jednak jasna: uwa¿a
on, ¿e istniej¹ miêdzykulturowe modalno�ci narracji, które w ró¿nych kulturach s¹ ró¿nie
nazywane. Przy czym to, co zasadnicze dla jednej poetyki, mo¿e mieæ marginalne znacze-
nie dla innej. Badacz postuluje stworzenie metodologii transkulturowej, otwarcie na kon-
cepcje narratologiczne innych kultur, dokonywanie obustronnych transferów i przek³adów.

W krótkim, ale tre�ciwym tek�cie Opowiadanie w opowiadaniu. �Mise en abyme�
i narratologia Przemys³aw Pietrzak rozpatruje konsekwencje tego chwytu dla teorii opo-
wiadania na trzech ró¿nych poziomach. Na p³aszczy�nie wewnêtrznej budowy opowiada-
nia literackiego �mise en abyme� znosi dychotomiê �dyskursu� i �historii�, tematyzuj¹c
tekstowo�æ utworu i akt jego tworzenia. Na drugim poziomie �mise en abyme� mo¿e (pa-
radoksalnie) pe³niæ funkcjê mimetyczn¹: opozycji tekst�rzeczywisto�æ, w³a�ciwej utwo-
rowi, odpowiada opozycja zewnêtrzna utwór�rzeczywisto�æ. Akt lektury znosi granice
miêdzy fikcj¹ a �¿yciem�. W trzecim podrozdziale, Antropologia �mise en abyme� (znów
pojawiaj¹ siê w¹tpliwo�ci co do takiego u¿ycia terminu �antropologia�), Pietrzak stawia
tezê, ¿e utwory wykorzystuj¹ce ten chwyt maj¹ szczególn¹ zdolno�æ kszta³towania ludz-
kiego do�wiadczenia, jako ¿e poruszaj¹ problem relacji miêdzy �wiatem a tekstem.

Nieco przewrotnym zamkniêciem czê�ci zatytu³owanej Narratologia jest szkic Mi-
cha³a Mrugalskiego O �lepej plamce w oku mitologa. Ju¿ w pierwszym zdaniu autor zwra-
ca uwagê, ¿e zajmuj¹c siê sporem o mit miêdzy Lévi-Straussem a Greimasem, tworzy
metanarracjê o metanarracjach o metanarracji. Ich wzajemne relacje intelektualne i pole-
miki Mrugalski interpretuje przy pomocy heglowskiej dialektyki pana i niewolnika.

Trzeci¹ czê�æ, Nie tylko literatura, ju¿ omówi³am, czwarta za� nosi tytu³ Gatunki /
kategorie. Otwiera j¹ praca Niny Braginskiej Opowiadanie / narracja jako produkt ubocz-
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ny egzegezy. Badaczka uwa¿a, ¿e egzegetyczna tradycja hellenistycznych ̄ ydów wywar³a
znaczny wp³yw na kompozycjê powie�ci antycznej, i stawia hipotezê, ¿e hellenistyczny
apokryf ¿ydowski Józef i Asanet jest pierwsz¹ powie�ci¹ greck¹. Tekst Piotra Salwy zaj-
muje siê napiêciem miêdzy oralno�ci¹ a pi�mienno�ci¹ we w³oskich zbiorach nowel po-
wstaj¹cych miêdzy XIV a XVI wiekiem. Szkic Anny £ebkowskiej po�wiêcony jest narra-
cji biograficznej w fikcji. Autorka analizuje szereg technik na przyk³adzie ró¿nych teks-
tów. Jako ich element wspólny jawi siê ich metafikcyjny charakter, co stawia pytania na-
tury ontologicznej i epistemologicznej. Szkic Narracja, gatunek, znaczenie Grzegorza
Grochowskiego zajmuje siê skomplikowanym i ma³o zbadanym zagadnieniem semantyki
form gatunkowych. Badacz zwraca uwagê na to, ¿e we wspó³czesnej prozie narracyjnej
operowanie formami gatunkowymi staje siê wyrazem pewnych prze�wiadczeñ filozoficz-
nych i postaw wobec �wiata, a tak¿e kluczem do interpretacji utworu. Autor wskazuje na
g³ówne problemy zwi¹zane z teoretycznoliterackim aspektem tej kwestii i przedstawia
zespó³ roboczych tez, które mog¹ stanowiæ punkt wyj�cia do dalszych badañ przedmiotu.

Kolejne trzy teksty po�wiêcone s¹ opowiadaniu w liryce i dramacie. Krystyna Ruta-
-Rutkowska zajmuje siê funkcj¹ opowiadania w dramatach klasycznych i wspó³czesnych
(analiza Burzy Szekspira i Aktu przerywanego Ró¿ewicza). W pracy Opowiadanie i wiersz.
O u¿yciu form wierszowych w utworach narracyjnych Teresa Dobrzyñska bada, jak forma
wierszowa wyra¿a i modyfikuje sensy istotne dla struktury narracyjnej i jakie s¹ mo¿liwo-
�ci stylistyczne wiersza w tek�cie narracyjnym, gdy w opowiadanie s¹ wplecione wypo-
wiedzi bohaterów (to zagadnienie omawia na podstawie fragmentów Pana Tadeusza).
Witold Sadowski natomiast zajmuje siê wierszem wolnym i jego stosunkiem do opowia-
dania. Zwraca uwagê, ¿e charakterystyczna dla wspó³czesnych wierszy wolnych jest nie-
narracyjno�æ wi¹¿¹ca siê z ich graficzno-przestrzennymi w³a�ciwo�ciami b¹d� wybiega-
nie poety przed narracjê, któr¹ czytelnik mo¿e ewentualnie sam odtworzyæ, nieraz maj¹c
do wyboru kilka mo¿liwo�ci ³¹czenia wersów ze sob¹.

Artyku³ Jaros³awa P³uciennika Opowie�ci wed³ug Marka Turnera a empatia po�wiê-
cony jest koncepcji opowie�ci amalgamatycznych. Jest to teoria semantyki kognitywnej
pojmuj¹cej znaczenie jako co� dynamicznego, ¿ywego, polegaj¹cego na z³o¿onych opera-
cjach rzutowania, ³¹czenia, stapiania i integracji na wielu przestrzeniach. Znaczenie z na-
tury jest paraboliczne i literackie. Amalgamatyczno�æ, pierwotna ludzka zdolno�æ do sta-
piania ró¿nych umys³owych przestrzeni, stanowi podstawow¹ funkcjê mentaln¹ i dzia³a
na pierwotnych poziomach percepcji, rozumienia i pamiêci (do Turnera m.in. odwo³ywa³a
siê Ulicka, polemizuj¹c z przyjêt¹ przez narratologiê � liniow¹ i teleologiczn¹ � koncepcj¹
rozumienia). P³uciennik stawia tezê, i¿ koncepcja opowie�ci amalgamatycznych w du¿ej
mierze zale¿y od empatii, a literatura intensyfikuje zdolno�æ do�wiadczania innych sposo-
bów bycia i wymusza na nas mentaln¹ wspólnotê z innymi.

Praca Pokonaæ strach � aksjologiczne nacechowanie ram i planów w opowiadaniach
J. R. R. Tolkiena Joanny �lósarskiej jest natomiast przyk³adem kognitywistycznej inter-
pretacji konkretnych tekstów (w artykule brak nazwania tej metodologii, tote¿ dla czytel-
nika nie znaj¹cego poetyki kognitywistycznej mo¿e on siê wydaæ zagadk¹). Autorka zwra-
ca uwagê na to, ¿e u Tolkiena ramy i plany pojedynczych zdarzeñ nieraz s¹ odstêpstwami
od nadrzêdnej ramy i planu opowiadania. Prowadzi to do etycznej i religijnej ambiwalen-
cji Tolkienowskich obrazów �wiata.

Zamkniêciem zbioru jest szkic Zofii Mitosek Opowiadanie i ironia. Badaczka stawia
w nim tezê, i¿ ironia okre�la sytuacjê opowiadania jako takiego, niezale¿nie od jego lite-
rackiego czy gatunkowego charakteru. Ironiczno�æ rozumiana jako dystans, fikcyjno�æ,
wieloznaczno�æ stanowi jedn¹ z fundamentalnych w³a�ciwo�ci literatury i ujawnia siê ju¿
na poziomie transformacji zdarzenia w fabu³ê. Mitosek zwraca uwagê, ¿e wywodz¹cy siê
ze strukturalizmu nurt narratologii (narracja jako fabu³a) pozostaje wobec ironii bezsilny,
gdy¿ nie uwzglêdnia opowiadaj¹cego podmiotu � w przeciwieñstwie do teorii powie�ci
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jako narracji polifonicznej (Bachtin) i jêzykoznawstwa kognitywnego. Autorka wskazuje
równie¿ kierunki, w których mog¹ siê rozwijaæ badania nad oddzia³ywaniem �wiadomo-
�ci ironicznej na konstrukcjê i sens opowiadania. W przypisach zamieszcza definicje ró¿-
nych rodzajów ironii, a tak¿e wskazuje na dodatkow¹ bibliografiê przedmiotu. Ostatni
w zbiorze tekst koñczy siê s³owami: ��wiadomo�æ ironiczna, która zarazi³a badania lite-
rackie, stopniowo przenika do dyskursu nauk spo³ecznych. Akceptuj¹c status w³asnej zda-
rzeniowo�ci, teoria musi akceptowaæ adekwatn¹ do tego statusu formê wyrazu. Bez wzglêdu
na to, czy przedstawi siê jako egzegeza, czy jako interpretacja, ju¿ nigdy chyba nie uwolni
siê od opowiadania o przygodzie w³asnej � akceptowanej czy odrzucanej � teoretyczno�ci.
Co te¿ by³o i naszym udzia³em w tej opowie�ci o niezniszczalnej, choæ toksycznej mi³o�ci
miêdzy ironi¹ i opowiadaniem� (s. 447).

Pisze to badaczka, która jest zarazem redaktork¹ zbioru i autork¹ wstêpu. �wiado-
mo�æ ironiczna w widoczny sposób odcisnê³a siê na Opowiadaniu w perspektywie badañ
literackich. Wielo�æ tematów, spojrzeñ, perspektyw, ich wzajemne znoszenie siê i niezg³a-
szanie roszczeñ do jedynej s³usznej prawdy stanowi niew¹tpliwie du¿¹ warto�æ omawia-
nej publikacji. Konsekwencj¹ tego jest jednak brak wspólnej p³aszczyzny, na której te
ró¿ne ujêcia mog³yby siê spotkaæ, wej�æ w dyskusjê, wzajemnie siê wzbogacaæ. Rodzi siê
pytanie: czy tak szeroko rozumiana narratologia ma szansê staæ siê polem rzeczywistej
integracji humanistyki, czy pozostanie zbiorem nieprzystaj¹cych do siebie elementów z ró¿-
nych szkó³ i dyscyplin?

Agata Sikora
(Uniwersytet Warszawski �
University of Warsaw)

A b s t r a c t

The review analyses a collection of 26 authors of different countries, the theme of set being the
narration in comparative perspective. The volume is of interdisciplinary character, and the subject
of narration is broadly compassed.


