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T e r e s a D o b r z y ñ s k a, TEKST  STYL  POETYKA. ZBIÓR STUDIÓW. Kraków (2003). (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas), ss. 212.
Jeli pojêcia tekstu, stylu oraz poetyki uporz¹dkowaæ zgodnie z przebiegiem procesu
badawczego, oka¿e siê, ¿e to pierwsze zawiera w sobie i styl, i poetykê. Tekst uznajemy za
punkt wyjcia wszelkich badañ literaturoznawczych. Nie ma bowiem tekstu pozbawionego stylu, a poetykê mo¿emy potraktowaæ jako pochodn¹ stylu przynale¿n¹ realizacjom
artystycznym. Z uwag tych wy³ania siê problematyka zwi¹zku miêdzy pojêciami dotycz¹cymi tekstu a ich funkcj¹ stylistyczn¹. Stanowi ona centralne zagadnienie pierwszej czêci
ksi¹¿ki Teresy Dobrzyñskiej Tekst w perspektywie stylistycznej. Pierwotny charakter tekstu z punktu widzenia literaturoznawstwa potwierdza, i¿ tekst funkcjonuje na zasadzie indeksu wskazuj¹cego swój komunikacyjny i pragmatyczny charakter (s. 9). Zawsze przecie¿ ma jakiego nadawcê i odbiorcê. Jest zatem w y o d r ê b n i o n y.
W przypadku literatury piêknej poszukiwanie ram wypowiedzi, czyli czêci o funkcji
fatycznej oraz odniesieñ metatekstowych (s. 13), jest nie tylko z³o¿onym zadaniem opisowym. »Ramy« wypowiedzi determinuj¹ tak¿e, jak zauwa¿a autorka, stylistyczny wymiar
wypowiedzi. Ju¿ tak podstawowe w³aciwoci dzie³ literackich, jak wyznaczniki gatunkowe
(Opowiem ci bajkê...), status bytowy wiata przedstawionego (tzw. historie prawdziwe,
opowieci zas³yszane, itp.) oraz stosunek nadawcy do odbiorcy/odbiorców (sk³adniki fatyczne) s¹ cile powi¹zane z przedmiotem badañ tekstologii. Przy czym nauka ta pos³uguje
siê modelowym i neutralnym opisem sk³adników, np. metatekstowych, inicjalnych czy egzystencjalnych, które jednak u¿yte w odpowiednim kontekcie nabieraj¹ cech jakociowych.
Opis tych sk³adników jest zatem wstêpem do dalszej, ju¿ literaturoznawczej, interpretacji.
Tekst jako wyodrêbniona jednostka musi spe³niaæ jakie zadania komunikacyjne. Dochodzimy zatem do jego pragmatyki. Stanowi ona drugie, obok kwestii wyodrêbniania,
mo¿liwe miejsce wspólne tekstologii oraz stylistyki. Referencjê, si³ê illokucyjn¹ i aktualne rozcz³onkowania zdania (na temat oraz remat) nale¿y za autork¹ uznaæ za te aspekty
przekazu, które wi¹¿¹ go z wartociowaniem stylistycznym. Dwa pierwsze nale¿¹ do szeroko dyskutowanych, tote¿ nie zatrzymam siê przy nich. Przejdmy wiêc do rozcz³onkowania zdania. Otwieraj¹ce wypowied sekwencje najczêciej reprezentuj¹ kolejne rozwiniêcia tematu. Jednak w tekstach literackich, ju¿ choæby z powodu epickiej techniki in
medias res, ten porz¹dek jest zaburzony. I nie tylko dlatego. Emfaza, ludowoæ czy styl
indywidualny, zdaniem badaczki, w du¿ym stopniu oparte s¹ na nastêpstwie remattemat.
Takie ustrukturowanie sk³adników tekstu nie pozostaje bez oddwiêku wobec globalnej
koherencji wypowiedzi (s. 17).
Spójnoæ wypowiedzi to trzeci punkt wspólny tekstologii i stylistyki. Wed³ug Dobrzyñskiej w refleksji nad tym rysem przekazu zdecydowanie powinno siê pozostaæ przy
ujêciu strukturalistycznym oraz szukaniu uk³adów binarnych (s. 17). Tak¹ podstawow¹
opozycjê stanowi, oczywicie, przeciwstawienie strukturalnej spójnoci jej brakowi. Prócz
wymiaru zwi¹zanego z rozplanowaniem tematów i rematów w tekcie  wzmiankowane
przeciwieñstwo jest obci¹¿one stylistycznie (s. 18). Spójnoæ strukturaln¹ nale¿y ³¹czyæ,
jak s³usznie stwierdza autorka, z tekstami o charakterze naukowym, pozbawionymi w znacznym stopniu intymnoci, a traktuj¹cymi przede wszystkich o obiektywnych cechach czego. Bêdzie to wiêc biegun opisowoci zwróconej maksymalnie ku przedmiotowi (jeli
nawet bêdzie dotyczy³ emocji, to uchwyci je z perspektywy trzeciej osoby). Natomiast
komunikat cechuj¹cy siê niespójnoci¹ wymaga przedwiedzy od ewentualnych odbiorców
(s. 19), presuponuje bliski zwi¹zek z nadawc¹  tzw. rozumienie siê wpó³ s³owa. Wprowadza to od razu atmosferê intymnoci oraz czêsto, choæ nie zawsze, lirycznego wyznania.
Wa¿nym czynnikiem warunkuj¹cym globaln¹ spójnoæ wypowiedzi jest, oczywicie,
temat. Sposoby tematyzowania, by pos³u¿yæ siê okreleniem autorki, wyznaczaj¹ równie¿
gatunkowe ramy przekazu (s. 21). I tu znów za Dobrzyñsk¹ mo¿emy przeprowadziæ opo-
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zycjê miêdzy biegunem komunikatu naukowego a biegunem komunikatu artystycznego.
W tym pierwszym przewa¿a typ nastêpstwa polegaj¹cy na tematyzacji rematu (s. 27).
Efektem takiej strategii jest wywód. Natomiast w przypadku komunikatów poetyckich
czêsto zachodzi proces, który pozwolê sobie okreliæ, chyba zgodnie z intencjami autorki,
jako w a r i a c j e zwi¹zane z tematyzacj¹. Ilustracj¹ tego zjawiska mo¿e byæ analizowana
w ksi¹¿ce na przyk³adzie Polki Cypriana Norwida gra stylistyczna oparta na zakwestionowaniu schematu portretowania (s. 25).
Orientowanie siê czytelnika w tekcie zostaje u³atwione przez u¿ycie wewn¹trztekstowych ³¹czników (anafory, katafory itp.). Frekwencja nawi¹zañ spajaj¹cych rozmaite sk³adniki przekazu nie jest bez znaczenia dla jego stylu. Dobrzyñska pisze: Stylistycznie relewantna jest te¿ liczba nawi¹zañ stosowanych w wypowiedzi (ich »gêstoæ«) oraz wystêpuj¹ce tam relacje ilociowe (udzia³ poszczególnych typów nawi¹zañ) (s. 27). Id¹c tym tropem,
dochodzimy tak¿e do zasadniczego podzia³u na teksty naukowe oraz publicystyczne czy
literackie.
Czwarty przyczynek do badañ zwi¹zków tekstologii ze stylistyk¹ stanowi podzia³ tekstów pod wzglêdem spe³nianych przez nie celów komunikacyjnych. W ramach funkcjonowania jêzyka u¿ywanych jest wiele zró¿nicowanych odmian wypowiedzi: mówiona, pisana,
nastêpnie odrêbne ca³ostki zwane gatunkami mowy, wreszcie, w du¿ym stopniu oparte na
tych ostatnich, struktury s³u¿¹ce jako podstawy przy organizacji przekazu, np. opis, wywód,
opowiadanie itp. (s. 28). Wziêcie pod uwagê tych prefabrykatów wypowiedzi powinno,
zdaniem autorki, byæ pomocne przy refleksji nad gatunkami literackimi, ich repertuarem
oraz zmiennoci¹ historyczn¹. Czytamy: Dotychczas badania ewolucji gatunków prowadzone by³y g³ównie w obszarze jêzyka artystycznego. Trzeba je rozci¹gn¹æ na wszystkie
style funkcjonalne (s. 29). W literaturze bowiem prócz tekstów pochodz¹cych z repertuaru gatunków artystycznych wystêpuj¹ tak¿e dzie³a bêd¹ce rozwiniêciem jakiej codziennej, u¿ytkowej formy podawczej. Dobrzyñska podaje m.in. jako przyk³ad utwór ¯yæ do
samej mierci. Pamiêtnik ksiêgowej autorstwa Edwarda Redliñskiego, który nale¿y uwa¿aæ za romans ujêty w formie bilansów kasowych. Dlatego te¿ musi byæ owocne rzutowanie analizy stylu artystycznego na spektrum gatunków mowy. Jak pisze uczona: Gatunek
wypowiedzi staje siê elementem stylotwórczym, poniewa¿ osoba mówi¹ca dokonuje wyboru wzorca gatunkowego i poddaje go modyfikacji ze wzglêdu na w³asny cel komunikacyjny oraz preferencje jêzykowe (s. 32). W odniesieniu do wspó³czesnej palimpsestowej
kultury literackiej taki postulat badawczy jest bardzo trafny. Zatem podejcie interpretacyjne sytuuj¹ce utwór literacki w wietle badañ tekstologicznych, jak brzmi tytu³ II czêci recenzowanej ksi¹¿ki, stanowi nieodzown¹ dla literaturoznawcy perspektywê.
Odbiór komunikatu jêzykowego zaczynamy od integracji sk³adników przekazu w doæ
jednorodn¹ ca³oæ oraz zakrelenia jego granic i poziomów. Traktuje o tym pierwszy rozdzia³ II czêci: Od niespójnoci do (super)koherencji. Rola metatekstu w utworze literackim. Znajdujemy tam nastêpuj¹ce stwierdzenie: Delimitatory stanowi¹ rodzaj obramowania tekstu. Czêsto przynosz¹ informacjê o wzorcu gatunkowym zastosowanym w danym komunikacie. Tym samym ujawniaj¹ koniecznoæ w³¹czenia do interpretacji tekstu
takiej wiedzy, która dotyczy pewnych spo³ecznie akceptowanych i utrwalonych sposobów
komunikacji oraz w³aciwej im perspektywy wiatopogl¹dowej (s. 46). Jednym z elementów obramowania przekazu jest, wspominany ju¿, tytu³  imiê w³asne tekstu (s. 46).
Pozwala on odbiorcy nie tylko odpowiednio uporz¹dkowaæ opisywane perypetie, bohaterów czy motywy, ale równie¿ wskazaæ ich naddan¹ funkcjê alegoryczn¹, puentuj¹c¹, metaforyczn¹ etc. Dobrym przyk³adem jest Lalka Boles³awa Prusa. Tytu³ ten przekazuje informacjê, ¿e w utworze bêdzie mowa o lalce. Relacja zabawkacz³owiek pozwala zatem
interpretacji poruszaæ siê od lalki, bêd¹cej przedmiotem sporu na rozprawie s¹dowej, do
Izabeli £êckiej, bezwolnej wobec stereotypów spo³ecznych. Id¹c dalej, dziêki tytu³owej
analogii z lalk¹ dochodzimy do jeszcze szerszych powi¹zañ. Epizod, w którym Rzecki
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uk³ada na wystawie mechaniczne zabawki, jednoczenie z ironi¹ obserwuj¹c ich sztuczne
ruchy, mo¿na odczytaæ jako interpretacyjn¹ ramê dla c a ³ o  c i wiata przedstawionego.
Uczona pisze: ca³y wiat bohaterów powieci  ich d¹¿enia, losy, dramaty  ujêty zostaje
jako wiat marionetek i poddany strukturze toposu theatrum mundi (s. 54).
Jeli temat jest tak wa¿ny dla w³aciwego odbioru utworu literackiego, to nie mo¿e
dziwiæ treæ drugiego rozdzia³u II czêci. Nosi on tytu³ W poszukiwaniu tematu tekstu
literackiego. Propozycje lektury opowiadania W³adimira Nabokowa Wiosna w Fialcie.
Autorka, tropi¹c donios³e interpretacyjnie fragmenty tekstu, dociera do trzech podstawowych wyznaczników tematycznych opowiadania. S¹ one przedstawiane kolejno w podrozdzia³ach: Romans  odyseja, w którym na temat naprowadza przypadkowoæ spotkañ
w odleg³ych miejscach dwójki bohaterów Niny i Wiktora (s. 59); Nadejcie wiosny, gdzie
inicjacja, pocz¹tek wiosny, leniwej, lecz niemiertelnej w oczach Wiktora, zostaje przeciwstawiona kruchoci oraz miertelnoci Niny (s. 63); Cz³owiek losu igrzysko...  w zwi¹zku
z tym ostatnim tropem interpretacyjnym autorka pisze: Seria motywów »cyrkowych«
okazuje siê szczególnie istotna [...]. By³by to kolejny temat organizuj¹cy opowiadanie
i przewartociowuj¹cy jego elementy. By³by to temat ironii losu (s. 70). Lecz to dopiero
pocz¹tek przedzierania siê przez g¹szcz motywów tematycznych. Los nie tylko niemo
bawi siê bohaterami. On równie¿ o b j a w i a, oczywicie w sposób zawoalowany, swoje
zamiary, czyni¹c tym samym z wydarzeñ prze¿ywanych przez bohaterów znaki z Ksiêgi
¿ycia (to te¿ tytu³ podrozdzia³u). Te rewelacje (w³¹czone do tytu³ów dwóch nastêpnych
podrozdzia³ów) fatum odkrywamy na plakatach i afiszach cyrkowych, w piciu wina (ofiara) czy w zjawieniu siê æmy (mieræ) (s. 79 n.). Jeli zwieñczeniem dzia³ania fatum jest
tragiczna mieræ Niny, to z perspektywy nadchodz¹cej wiosny to samo wydarzenie mo¿e
zostaæ odczytane jako obrzêd ofiarny zapewniaj¹cy nadejcie wiosny (s. 85).
Przy odczytaniu, którego centrum stanowi wiêto Wiosny, dochodzi do ciekawego
przewartociowania. Postaæ Anglika, epizodyczna w interpretacji romansowej, z perspektywy triumfuj¹cej wiosny wystêpuje w roli tego, kto wyznacza ofiarê konieczn¹ dla spe³nienia obrzêdu, kto jest egzekutorem i wys³annikiem losu (s. 93). Podobne odwrócenie
dotyczy tak¿e Wiktora: Z degradacj¹ mielibymy do czynienia w przypadku Wiktora,
który z pierwszoplanowej roli kochanka w fabule »romansowej« spada na pozycjê  cierpi¹cego, co prawda, ale biernego  obserwatora obrzêdu w rytuale wiêta Wiosny (s. 95).
Pod¹¿anie czytelnika któr¹ z trzech cie¿ek tematycznych (wyraz linii nie jest odpowiedni) poci¹ga za sob¹ podobne do przedstawionych odmienne budowanie ca³oci przekazu. Dlatego tekst mo¿e przywo³aæ skojarzenie z metamorfozami (to tak¿e tytu³ podrozdzia³u), konkluduje autorka: Makrostruktura ca³ego opowiadania pozostaje w ruchu.
Nie jest mo¿liwe zatrzymanie siê na jakiej jednej, ostatecznej osi tematycznej, nie jest
mo¿liwe jednoznaczne streszczenie ca³oci (s. 100). Losy bohaterów, zwi¹zki miêdzy
epizodami, motywami itp. zakrzywiaj¹ swój tor, gdy pojawia siê który z kompleksów
tematycznych. St¹d i brak prostej, linearnej osi tematycznej.
Nie mo¿na jednak wysnuæ na tej podstawie wniosku, i¿ mamy przed sob¹ chaotyczne
opowiadanie b¹d niespójne interpretacje. Raczej nale¿y stwierdziæ wieloæ powi¹zanych
ze sob¹ uk³adów tematycznych. I podobnie jak w fizyce wszelkie uk³ady poruszaj¹ce siê
jednostajnie s¹ równowa¿ne, a transformacje Lorentza pozwalaj¹ nam przechodziæ, przy
zachowaniu wszystkich praw fizyki, z jednego uk³adu do drugiego, tak i w przypadku twórczoci Nabokowa s¹ równowa¿ne odmienne struktury tematyczne, czytaj¹c wiêc jedno
opowiadanie, mo¿emy wybieraæ dowoln¹ sporód nich. Porz¹dek tych zmian pozwala
potraktowaæ pracê interpretacyjn¹ nad Wiosn¹ w Fialcie jako lekcjê Nabokowa (to te¿
tytu³ podrozdzia³u). Jej przedmiot stanowi czytelnicz¹ zdolnoæ wnioskowania i przewidywania (s. 106), w której ramach odbiorca musi tworzyæ w miarê spójne scenariusze
wydarzeñ. Przy czym wystêpowanie rozmaitych tropów tematycznych wraz z ich krzy¿owaniem siê wprowadza czytelnika w obrêb poetyki krymina³u (s. 106).
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Innym przyk³adem wp³ywu wyznaczników tekstowych na rozumienie utworu jest analizowana w ksi¹¿ce powtarzalnoæ zdarzenia mitycznego implikowana [...] przez sam¹ strukturê wypowiedzi (s. 111). Kwestia jest interesuj¹ca o tyle, o ile utworem ewokuj¹cym aspekt
nieskoñczonoci jest Aryman i Oromaz Adama Mickiewicza. A zatem tekst, który w ramach
typologii przeprowadzonej przez Umberta Eco w Dziele otwartym da siê jednoznacznie okreliæ jako zamkniêty. Drogê od zamkniêtego tekstu do nieskoñczonoci (to tak¿e tytu³ rozdzia³u) pokonujemy dziêki zastosowaniu przez autorkê w interpretacji utworu pojêcia szeroko wykorzystywanego w generatywistycznych modelach jêzyka. Chodzi o rekurencjê (czêsto wystêpuj¹c¹ w formie tzw. zanurzania: S → x + S + y). W poetyce jeden z przyk³adów
takich pêtli semantycznych stanowi forma trzyczêciowa o postaci ABA (s. 116).
W miejsce A podstawiamy dwuwiersz otwieraj¹cy i zarazem zamykaj¹cy utwór. Sama
walka Arymana z Oromazem (B) rozgrywa siê, jak to zwykle w mitach, w nieokrelonym
czasie (onego czasu). Jeli zatem po³¹czymy te przes³anki z rekurencj¹, to zauwa¿ymy,
i¿ Tekst przybiera [...] formê [...], która [...] kryje w sobie potencja³ rekursywny i z ³atwoci¹ przeistoczyæ siê mo¿e w uk³ad otwarty ABABABA... (s. 117). W efekcie otrzymujemy utwór, który ca³kowicie odpowiada manichejskiej wizji wiata.
Dla równowagi przejdmy teraz do tematu l¿ejszego i bardziej ¿artobliwego. Rozdzia³ otwieraj¹cy III czêæ ksi¹¿ki, nosz¹c¹ tytu³ Tekst wierszowany: miejsca wspólne teorii tekstu i wersologii, traktuje o badaniach relacji miêdzy ewolucj¹ gatunku a znaczeniem
wybranej formy wiersza przeprowadzonych na przyk³adzie polskiej bajki ezopowej (Ewolucja gatunku a znaczenie wyboru formy wiersza). Materia³em badawczym s¹ bajki Biernata z Lublina, Ignacego Krasickiego, Stanis³awa Trembeckiego oraz Adama Mickiewicza. Autorka za punkt wyjcia obiera strukturê wiersza; od niej wychodz¹c, zmierza do
znaczeñ komunikowanych. Pisze: zajmiemy siê konsekwencjami zmian struktury wierszowej bajek dla kszta³towania poetyki bajki w ró¿nych okresach ewolucji tego gatunku
(s. 123). Jeli wyró¿nimy cztery podstawowe cele komunikacyjne bajki: dydaktyczny, argumentacyjny, ludyczny i polityczny, oraz odniesiemy do nich budowê wiersza, to odkryjemy nieprzypadkowe korelacje.
Wystêpowanie w bajkach Biernata z Lublina 8-zg³oskowca sylabicznego, zbiegu dzia³u
sk³adniowego z wersowym, krótkoci zdañ  rednia d³ugoæ zdania wynosi 7,51 sylaby
(s. 129)  powoduje, i¿ dla czytelnika nadawca nabiera cech cz³owieka prostego, silnie
zwi¹zanego z kultur¹ ludow¹, z tradycyjn¹ ludow¹ m¹droci¹ (s. 130). Przewa¿a zatem
dydaktyzm zakorzeniony mocno w praktycznej m¹droci.
W okresie owiecenia kontekst towarzysz¹cy bajkopisarstwu zaczyna cile wi¹zaæ siê
ze wiatopogl¹dem racjonalistycznym. St¹d Bajki i przypowieci Krasickiego tworzone by³y
z pe³n¹ wiadomoci¹ literackiego charakteru i zadañ perswazyjnych. Potwierdza to rygor
formalny: Wszystkie bajki omawianego cyklu napisane zosta³y 13-zg³oskowcem sylabicznym o podziale redniówkowym 7 + 6 (s. 133). Równie¿ ich tok intonacyjny, w którym cz³on redniówkowy i klauzulowy rozciêty jest granic¹ sk³adniow¹ oraz przytaczane
repliki s¹ krótkie, a tak¿e jednoznacznie ze sob¹ zwi¹zane, przyczynia siê do wyrazistoci
komunikatu. Dziêki tym cechom przekaz poetycki bajek Krasickiego charakteryzuj¹ jasnoæ i neutralnoæ wywodu. Ten nacisk na argumentacjê doskonale pasuje do skali poruszanych tematów (nie tylko m¹droæ ¿yciowa, ale i polityczna, spo³eczna etc.) oraz do owieconego adresata.
Jeszcze inny nurt bajkopisarstwa, któremu tak¿e zosta³y przyporz¹dkowane okrelone
wymogi metryczne oraz prozodyczne, mo¿emy dostrzec w przypadku twórczoci nawi¹zuj¹cej do La Fontainea. Zaliczamy tu Bajki nowe Krasickiego oraz teksty Trembeckiego
i Mickiewicza. Uczona stwierdza, ¿e utwory nale¿¹ce do tego nurtu charakteryzuj¹ siê mutacj¹ wiersza sylabicznego polegaj¹cego na swobodnym przeplocie 13-, 11- i 8-zg³oskowca,
gdzie ró¿nie uszeregowane wersy maj¹ wyodrêbnione rymowo klauzule, raczej zgodne z syntaks¹ (s. 136138). Bajki typu lafontenowskiego dziêki tym cechom zbli¿aj¹ siê do konturu
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¿ywej mowy. W kontekcie stylizacji na komunikacjê ustn¹ (¿ywe opowiadanie) przedstawione exemplum to nie tylko schematyczny nonik paraboli, lecz przede wszystkim barwna
i ludyczna historyjka (s. 139).
Ciekawy przypadek ³¹cznoci formy utworu poetyckiego z charakterem wypowiedzi
przedstawia równie¿ funkcjonowanie w literaturze polskiej wiersza tonicznego. Autorka
rozpatruje tê problematykê w rozdziale Typ wypowiedzi a forma wiersza (na materiale
polskiego wiersza tonicznego).
W dwóch podstawowych realizacjach tego metrum, 3- i 6-stopowych, funkcja metryczna akcentu narzuca dobitn¹ realizacjê poszczególnych cz³onów wersu skupionych
wokó³ akcentu (s. 154). Ogranicza to mocno zakres poruszanej tematyki, gdy¿: Tonizm
oferowa³ tak¹ modalnoæ wypowiedzi, w której mieci siê odpowiedzialne traktowanie
ka¿dej wyg³aszanej myli [...]. Stawa³ pod tym wzglêdem w opozycji do wiersza sylabotonicznego  z jego piewnym tokiem dewaluuj¹cym wagê s³owa (s. 158). W³aciwoæ ta
wraz z konotacjami historycznymi (komunizm, wiecowy charakter etc.) przyczynia siê do
ogólnego odchodzenia w drugiej po³owie XX w. od tej miary (s. 159). Przyk³ad ten dobrze
tak¿e wprowadza w tematykê obci¹¿enia aksjologicznego formy wiersza, o której traktuje
rozdzia³ Wiersz i aksjologia. Konotacje wartociuj¹ce formy wierszowej w Mona Lizie
Zbigniewa Herberta.
Wybór utworu nie jest przypadkowy, zosta³y w nim bowiem skontrastowane ró¿ne
formy wersyfikacyjne: jedna z modulacji wiersza wolnego oraz wiersz sylabotoniczny,
3- i 4-stopowy jamb (s. 167). Ka¿da z nich, zdaniem autorki, przez intertekstualne zwi¹zki z kanonicznymi u¿yciami (wiersz Ró¿ewiczowski, jamb-antyk, onomatopeicznoæ
etc.) dobrze wyra¿a kolejne etapy drogi prowadz¹cej cz³owieka uwik³anego w historiê ku
spotkaniu z aczasowym arcydzie³em (s. 169). Podmiot, przemawiaj¹cy jako cz³owiek, który
na skutek okrucieñstwa losów ludzkich pozna³ swoj¹ kruchoæ, siêga po Ró¿ewiczowski
kontur wiersza wolnego (s. 172). Natomiast fragmenty opisuj¹ce portretowan¹ kobietê
kszta³towane s¹ prawie bezwyj¹tkowo 9-zg³oskowcem jambicznym 5 + 4, o wyg³osie ¿eñskim (s. 173). Je¿eli dodamy do tego jeszcze rozcz³onkowanie toku wypowiedzi na regularne dystychy, które jednak nie przebiegaj¹ zgodnie z dzia³ami sk³adniowymi, to otrzymamy obraz czego sztucznego. Zatem ju¿ forma wiersza naprowadza uwa¿nego czytelnika na podstawow¹ dla utworu Herberta opozycjê kruchego cz³owieka i doskona³ego jak
mechanizm zegarowy arcydzie³a.
Czytaj¹c tê interpretacjê mia³em jednak pewn¹ w¹tpliwoæ. Mój zarzut dotyczy wiersza jambicznego. Wydaje mi siê, ¿e to metrum nie tylko w tym wierszu, ale i w ca³ej poezji
polskiej jest w lekturze nie tyle naturalnie realizowane, ile arbitralnie narzucane. Zasady
akcentowania obowi¹zuj¹ce w polszczynie trudno bowiem pogodziæ z przyciskiem na
ostatni¹ sylabê (wyrazy oksytoniczne, statystycznie rzecz bior¹c, to rzadkoæ). A je¿eli
mo¿liwe s¹ interpretacje takich przypadków bardziej zgodne z wyczuciem (Sprachgefühl)
jêzyka polskiego, to dlaczego nie siêgn¹æ do nich? W ten sposób postêpuje Julian Krzy¿anowski 1.
Ostatnia czêæ ksi¹¿ki Dobrzyñskiej, nosz¹ca tytu³ Z problemów tekstologii, skupiona
jest na dwóch zasadniczych kwestiach: relacji miêdzy gatunkami pierwotnymi a gatunkami wtórnymi (Gatunki pierwotne i wtórne. 〈Czytaj¹c Bachtina〉) oraz granicy stosowania
pojêcia intertekstualnoci (Rola i zasiêg relacji intertekstualnych jako czynnika organizuj¹cego tekst literacki. Pytania i dylematy).
Bachtinowski podzia³ na gatunki mowy pierwotne (zwi¹zane z komunikacj¹ ustn¹
b¹d te¿ u¿ytkowe) oraz wtórne (wtórnie modelowane  mo¿emy powiedzieæ za Jurijem
£otmanem), po pierwsze, pozwala odnieæ z³o¿one zjawiska artystyczne do precyzyjnie
okrelonych ram wypowiedzi u¿ytkowych (s. 187), czego przyk³adem by³ Pamiêtnik ksiê1
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gowej; po drugie, pozwala na zakorzenienie ustaleñ literaturoznawstwa w kontekcie ¿yciowym. Kluczowym zjawiskiem ³¹cz¹cym te dwa poziomy jest transakcentacja gatunku, mianowicie: Gatunek mo¿e zachowaæ ¿ywotnoæ, wykazywaæ ci¹g³oæ strukturaln¹,
lecz zmienia siê jego funkcja (s. 188). Za ilustracjê tego procesu uznaje autorka (za biblist¹ Gerhardem Lohfinkiem) szydercze u¿ycie formy lamentu w Ksiêdze Izajasza (Iz 14,
421) (s. 189). ¯a³obna pieñ przez skierowanie do ¿yj¹cego w³adcy zaczyna funkcjonowaæ równie¿ jako pamflet.
Zwi¹zki form literackich z codzienn¹ praktyk¹ mowy wprowadzaj¹ nas w obrêb pytañ,
jakie wi¹¿¹ siê z ekspansj¹ pojêcia intertekstualnoci i z rozszerzanym do maksymalnych
granic zakresem oddzia³ywania relacji intertekstualnych (s. 191). Zdaniem Dobrzyñskiej,
zbyt cile ³¹czy siê konstytuowanie sensu wypowiedzi z jej relacjami do innych komunikatów (s. 192). Nadmierne rozszerzenie pojêcia dyskursu, tekstu i wreszcie jêzyka zdaje siê
sprowadzaæ literaturê wy³¹cznie do zaklêtego krêgu tekstowoci (s. 199). Dla autorki koronnym argumentem przeciw takiemu podejciu jest u¿ycie metafory. Z jednej strony, stanowi ona zabieg jêzykowy, z drugiej jednak, trzeba j¹ uznaæ za wyjcie poza konwencje poznawcze utrwalone w obiegach dyskursywnych (s. 199). Nasuwa siê tutaj analogia do odkrytej przez Kurta Gödla niezupe³noci systemów dedukcyjnych opartych na arytmetyce
liczb naturalnych. Twierdzenie to mówi, ¿e w ka¿dym niesprzecznym systemie dedukcyjnym istniej¹ zdania, które nie daj¹ siê wyprowadziæ z tego systemu. Funkcjonowanie przenoni ujawnia  dziêki uaktywnianiu niespodziewanych zwi¹zków znaczeniowych  i¿ wyra¿enia mowy, prócz inwariantu s³ownikowego, odnosz¹ siê równie¿ do dodatkowych i ¿ywych treci. S¹ nimi »konotacje encyklopedyczne«, które stanowi¹ zbiór otwarty i kumuluj¹
ró¿norak¹ wiedzê o danym wycinku rzeczywistoci, wiedzê opart¹ na empirycznym dowiadczeniu [...] (s. 200).
Warto jeszcze tutaj dodaæ, ¿e semantyczna analiza wyra¿eñ jêzykowych odwo³uje siê do
niedefiniowalnych i nierozk³adalnych ju¿ czynników, zwanych mno¿nikami semantycznymi (np. istota ¿yj¹ca, ¿eñskoæ, mêskoæ, spowodowaæ co). Docieramy wiêc, poprzez jêzyk, do treci prze¿yæ, czyli do czego, co Józef Maria Bocheñski nazywa sensem
ejdetycznym, w przeciwieñstwie do poredniego sensu operacyjnego 2.
Zamkniêcie ksi¹¿ki Dobrzyñskiej problematyk¹ zakorzenienia literatury w ¿yciu stanowi zarazem trafne zwieñczenie ca³oci. Czytelnik jest bowiem prowadzony od ogólnych
zwi¹zków tekstologii i stylistyki, poprzez interpretacyjne wykorzystanie odkrywanych zwi¹zków, a¿ do po³¹czenia fenomenów artystycznych z codzienn¹ aktywnoci¹ jêzykow¹.
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