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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.
Maciej Zweiffel
M o n i k a B o g d a n o w s k a, KOMENTARZ I KOMENTOWANIE. ZAGADNIENIA KONSTRUKCJI TEKSTU. (Recenzent: Teresa Dobrzyñska). Katowice 2003. Wydawnictwo Uniwersytetu l¹skiego, ss. 168. Prace Naukowe Uniwersytetu l¹skiego
w Katowicach. Nr 2117. Redaktor serii Historia Literatury Polskiej: Jerzy Paszek.
Ksi¹¿ka Moniki Bogdanowskiej jest pioniersk¹ prac¹ w polskim pimiennictwie, ukazuj¹c¹ wszechstronnie zjawisko komentarza. Rozpraw¹ tym cenniejsz¹, ¿e ³¹cz¹c¹ w sobie ró¿ne perspektywy i inspiracje teoretyczne.
Tom zbudowany jest na zasadzie analizowania i rozwijania kolejnych aspektów komentarza jako specyficznego zjawiska tekstowego. Ostateczna jego definicja w formie
wyliczenia cech omawianych na kartach rozprawy pojawia siê w zakoñczeniu. Komentarz
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1992, s. 49.
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zatem to tekst, którego podstaw¹ jest gest odniesienia, a ród³em odpowiedzialnoæ, jego
logik¹ ¿¹dz¹ konwencje referencji horyzontalnej, przedstawia intencjonalnoæ, jest relacyjny, ma strukturê wywodu i uporz¹dkowanie retoryczne, wreszcie to tekst bêd¹cy amplifikacj¹ i amplifikacjê umo¿liwiaj¹cy (s. 133). Jako punkt wyjcia autorka przyjmuje, ¿e
komentarz to fragmenty tekstu k o m p l e m e n t a r n e w z g l ê d e m p o p r z e d z aj ¹ c y c h g o c z ê  c i [...], k t ó r y c h i s t n i e n i e w p l a n i e k o m p o z y c y jnym ca³oci tekstu on motywuje i które wyznaczaj¹ pierwotny
p r z e d m i o t j e g o o d n i e s i e n i a (s. 22). Owe poprzedzaj¹ce czêci stanowi¹ podstawê tematu komentarza. Istotne partie ksi¹¿ki powiêcone s¹ w³anie analizie relacji
miêdzy wspomnian¹ podstaw¹ a tematem. Autorka jednoczenie zaznacza, ¿e tak rozumianego komentarza nie nale¿y uto¿samiaæ z jego potocznym pojêciem (s. 29). W swoim
omówieniu pokrótce przedstawiê jej wnioski skupione wokó³ wymienionych zagadnieñ.
Tym, co konstytuuje teksty komentarzowe, jest gest odniesienia. Zawarty w komentarzu gest odnoszenia realizowany jest w trzech wymiarach: w logice tekstu  jako referencja horyzontalna, w jego ontologii  jako odpowiedzialnoæ, a w jego usytuowaniu epistemologicznym  jako intencjonalnoæ (s. 54). Istotê wypowiedzi komentuj¹cej stanowi jej
komplementarnoæ wobec poprzedzaj¹cej j¹ czêci (s. 22). W literaturze daje to okazjê do
zbudowania dialogicznego napiêcia (s. 23). Gest odniesienia  tak istotny w komentarzu 
otwiera szerokie mo¿liwoci zastosowania ujêæ intertekstualnych. Bogdanowska jednak nader oszczêdnie korzysta z tego podejcia. Choæ samo pojêcie intertekstualnoæ pada parokrotnie w ksi¹¿ce, to opieranie siê w rozwa¿aniach g³ównie na utworach poetyckich, jak
czyni to autorka, a¿ prosi siê o nawi¹zanie do istniej¹cych prac szeroko omawiaj¹cych rozmaite strategie intertekstualne w literaturze. Szczególnie dobrze korespondowa³yby z ujêciem badaczki refleksje Stanis³awa Balbusa, który w ksi¹¿ce Miêdzy stylami szczegó³owo
klasyfikuje ró¿ne relacje miêdzytekstowe 1. Podejcie od tej strony do zjawiska komentarza
komplikuje nieco kwestiê mo¿liwoci jego zdefiniowania. Intertekstualna perspektywa wskazuje, ¿e mianem komentarza wolno okreliæ tak¿e teksty, które nie s¹, jeli chodzi o budowê,
poboczne, ale które z pewnego dystansu (zarówno czasowego, jak i dotycz¹cego wzajemnych relacji sensu) komentuj¹ to, co powsta³o wczeniej. Takie ujêcie pozwala wrêcz uznaæ,
¿e w³aciwie ka¿dy tekst jest komentarzem do czego powsta³ego wczeniej, ¿e ca³a literatura to komentarz do mitów czy Biblii. Tak daleko id¹ce poszerzenie znaczenia zaciera ró¿nice
miêdzy tekstem komentuj¹cym a innymi wypowiedziami. Zreszt¹ w tê stronê id¹ pewne
rozwa¿ania autorki, która rozpatruje ró¿ne zjawiska tekstowe (np. gest odniesienia, uporz¹dkowanie retoryczne czy intencjonalnoæ) jak najbardziej wspólne wszystkim tekstom.
Kontynuuj¹c refleksje o gecie odniesienia, Bogdanowska konstatuje, ¿e istotê komentarza okrela referencja horyzontalna, czyli odniesienie do tego, co uprzednio ustanowione w formie innego tekstu, i jest ona w nim prymarna w stosunku do odniesienia wertykalnego  wobec wiata (s. 34). Komentarz ma zatem charakter metareferencjalny. Stanowi¹c bowiem samodzielny tekst, obejmuje swym zasiêgiem zarówno rzeczywistoæ, jak
i jej pojêciowe przedstawienie, które jest przedmiotem czynnoci komentowania. Pod tym
wzglêdem mechanizm konstruowania komentarza przypomina funkcjonowanie fikcji. Id¹c
tym tropem, autorka odró¿nia komentarz od opisu i opowiadania, które bezporednio odnosz¹ siê do rzeczywistoci (s. 36). Takie przeciwstawienie, przynajmniej w wypadku literatury, bior¹c pod uwagê perspektywê intertekstualn¹, uznaæ nale¿y za zbytnio upraszczaj¹ce. Trudno bowiem literacki opis i opowiadanie potraktowaæ jako bezporednio odnosz¹ce siê do rzeczywistoci i wolne od konwencjonalnoci. Podobnie ryzykownie brzmi
stwierdzenie, ¿e opisywanie sensu to ju¿ komentowanie (s. 36)  czy mo¿na bowiem uznaæ,
¿e istnieje jaki uprzedni sens wobec tekstu, wobec jego wys³owienia? Zakres komentarza
znów rozszerzony tu zostaje chyba nadmiernie.
1

S. B a l b u s, Miêdzy stylami. Kraków 1996.
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Kwestia odniesienia do tekstu poprzedzaj¹cego prowadzi do rozwa¿añ o odpowiedzialnoci komentarza wobec jego podstawy. To bardzo ciekawa kwestia podjêta przez
autorkê, rzadko bowiem rozpatruje siê zjawiska tekstowe w tej perspektywie. Bogdanowska wychodzi od ujêcia odpowiedzialnoci jako kryterium ontycznego wa¿nego dla komentarza, prymarnego wobec kryteriów poprawnociowych (s. 37). Odpowiedzialnoæ komentarza to zatem okrelony sposób bycia tekstu (s. 39). Pierwszym sygna³em odpowiedzialnoci komentarza jest to, co zostaje w nim powtórzone, i jej najprostsza postaæ to
analogia. Mamy tu do czynienia z interesuj¹c¹ ambiwalencj¹: komentarz potwierdza istnienie komentowanego tekstu, ale jednoczenie go przetwarza i staje siê jego ekwiwalentem. Autorka zatem konstatuje, ¿e komentarz to tekst odpowiedzialny. Jak siê wydaje,
pojêcie odpowiedzialnoci rozumie ona raczej jako odpowiednioæ czy te¿ odpowiadalnoæ w ujêciu intertekstualnym. Szkoda, ¿e szerzej nie rozwija perspektywy etycznej. Z jednej strony to dziwi, poniewa¿ Bogdanowska chêtnie powo³uje siê na Lévinasa, który przecie¿ perspektywê etyczn¹ przedk³ada nad ontologiczn¹, z drugiej za takie pominiêcie
wydaje siê zrozumia³e ze wzglêdu na ogrom problemów zwi¹zanych z konfrontacj¹ etyki
z rzeczywistoci¹ tekstow¹. Tu bowiem rozci¹ga siê ciekawa gama zjawisk: od komentarzy na polu nauki (np. filozoficznych) do komentarzy gazetowych czy publicystycznych,
które niejednokrotnie doæ dowolnie traktuj¹ odpowiedzialnoæ w rozumieniu zarówno
tekstowej odpowiednioci, jak i etycznej odpowiedzialnoci. Zastanowiæ siê mo¿na, czy
rzeczywicie komentarz to zawsze tekst odpowiedzialny. Warto by w ka¿dym razie  choæby
ze wzglêdu na ró¿norodnoæ komentarzy  rozwa¿yæ stopniowalnoæ odpowiedzialnoci,
z któr¹ mamy tu do czynienia, w powi¹zaniu np. z odmianami gatunkowymi czy te¿ z pragmatyk¹ tekstow¹.
Analizuj¹c przyk³ady, autorka wyró¿nia kilka rodzajów odpowiedzialnoci. Jeli podobieñstwo komentarza do podstawy wynika z paralelizmu uk³adów poszczególnych elementów tworz¹cych oba segmenty, mamy do czynienia z o d p o w i e d z i a l n o  c i ¹
k o m p o z y c y j n ¹ (s. 43). Oprócz niej wyró¿nia odpowiedzialnoæ stylistyczn¹, ontologiczn¹ wynikaj¹c¹ ze zgodnoci intencji le¿¹cych u podstaw obu tekstów (jak w Je¿eli,
jako konsekwentni ateici... Mi³osza, gdzie poeta cytuje i omawia fragment komentarza
A. Ko¿ewnikowa 〈Alexandrea Kojèvea〉 do dzie³a Hegla). Wreszcie wymienia odpowiedzialnoæ podmiotow¹, która wyra¿a siê zaanga¿owaniem podmiotu komentuj¹cego w czynnoæ komentowania. Te refleksje prowadz¹ autorkê do wniosku, ¿e idea komentarzowego
odniesienia ³¹czy siê tak¿e z pojêciem intencjonalnoci. Widaæ j¹ w komentarzu w dwóch
wariantach: w koncentracji uwagi na przedstawianym przedmiocie (np. w formie wiernego
odtworzenia sensu) lub w odejciu od podstawy (wtedy dominuje czynnik kreacyjny) (s. 54).
Podany przy rozwa¿aniach o odpowiedzialnoci jako przyk³ad wiersz Jana Twardowskiego K³opoty zakochanych budzi pewne w¹tpliwoci. Po pierwsze, dotycz¹ one statusu
komentarza w odniesieniu do fikcji. Zaprezentowana w wierszu historia zas³uguje na traktowanie jej jako wykreowanej na jego potrzeby, tote¿ pojawiaj¹cy siê na koñcu utworu jednozdaniowy komentarz jest przecie¿ elementem i kontynuacj¹ tej samej kreacji autorskiej. Po
drugie, owo komentuj¹ce zdanie ma charakter puenty wieñcz¹cej wiersz. Powstaje zatem
pytanie, czy nie wp³ywa to w sposób istotny na status tego komentarza, a przede wszystkim
na kwestiê omawianej przez Bogdanowsk¹ odpowiedzialnoci. Jak bowiem rozpatrzyæ odpowiedzialnoæ wobec w³asnego tekstu, wobec w³asnej kreacji? Podobna sytuacja ma miejsce w utworze Small Talk Barañczaka, opieraj¹cym siê na wykreowanym dialogu.
Inne w¹tpliwoci dotycz¹ wiersza Mi³osza Tytanik. Wprawdzie trudno zaprzeczyæ, ¿e
w utworze tym mamy do czynienia z komentarzem, ale autorka nie uwzglêdnia wyczuwalnej wyranie ironii  bardzo istotnej, jak s¹dzê, dla wymowy tego tekstu. Podobnie
zreszt¹ pomija ten trop przy omawianiu innych utworów (jak np. Jasny umys³ czy Skraj
kontynentu Mi³osza, winiobicie Ró¿ewicza czy Small Talk Barañczaka). Wydaje siê zreszt¹,
¿e istniej¹ spore podobieñstwa miêdzy postaw¹ komentatora a postaw¹ ironisty. W wy-
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padku za fragmentów Tropiki i piew z Pieska przydro¿nego powstaj¹ w¹tpliwoci, czy
w ogóle mamy do czynienia z komentarzami. Takie zastrze¿enia mo¿na zg³osiæ wobec wielu
podawanych przez autorkê przyk³adów, a wynikaj¹ one z doæ fundamentalnej kwestii 
uwzglêdnienia statusu dzie³a literackiego, jego semantyki i intertekstualnego uwik³ania. Znacznie mniej kontrowersyjne przyk³ady Bogdanowska analizuje w swoistym suplemencie, gdzie
przedstawia komentarze np. do tekstów prawniczych. Dlaczego wiêc w zasadniczej czêci
jej w³asnej rozprawy nie pojawiaj¹ siê takie komentarze nie budz¹ce wiêkszych w¹tpliwoci co do atrybucji? Do sprawy perspektywy literaturoznawczej jeszcze powrócê.
Obszerny rozdzia³ autorka powiêca podmiotowo-przedmiotowym powi¹zaniom w komentarzu. Podmiotowe uwik³anie jest w nim bardzo wa¿ne, uznanie tego prowadzi do
konstatacji: Komentator to ten, który mówi¹c, nie tylko konstruuje swój wizerunek, ale
tak¿e ten, który ustanawia sw¹ podmiotowoæ (s. 81). Mo¿na dodaæ, ¿e podmiot komentuj¹cy jest ju¿ uprzednio ustanowiony  znajomoæ podstawy komentarza i odniesienie do
niej wskazuje, ¿e w tekcie komentuj¹cym mamy do czynienia z ju¿ w jakim stopniu ukonstytuowanym podmiotem. Oczywicie nie zawsze obecnoæ komentuj¹cego jest uwidaczniana, czasem skrywa siê on tak jak w tekstach o uogólniaj¹cym charakterze. Badaczka podejmuje kwestiê ograniczeñ, jakim podlega komentator. Wnioski s¹ podobne jak w wypadku
ka¿dego innego podmiotu tekstowego i komentarz, jak s¹dzê, nie jest pod tym wzglêdem
wyj¹tkowy: komentatora ogranicza to, co zastane (wiedza, konwencja, jêzyk), i to, co ustanowione (regu³y gramatyki i retoryki) (s. 85). P r z e d m i o t e m k o m e n t a r z a m o ¿ n a
u c z y n i æ w s z y s t k o, c o p o s i a d a l u b c z e m u m o ¿ n a p r z y p i s a æ s e n s,
a w i ê c t o, c o p o d l e g a p o j ê c i o w e m u p o z n a n i u (s. 86). Autorka staje
przy tym na hermeneutycznym stanowisku, ¿e sens poza podmiotowoci¹ nie jest mo¿liwy, tote¿ przedmiot przedstawienia zale¿y cile od podmiotu (s. 91). Analiza komentarza
musi wiêc uwzglêdniaæ ow¹ podmiotow¹ perspektywê.
Istotn¹ parti¹ ksi¹¿ki s¹ analizy budowy komentarzy zasadniczo maj¹cych strukturê
wywodu. Pod wzglêdem konstrukcji mimo sporej ró¿norodnoci komentarze owe ³¹czy
to, ¿e s¹ one tekstami pobocznymi wyodrêbnionymi graficznie (s. 23). Wewnêtrzn¹ przestrzeñ komentarza wype³niaj¹, po pierwsze, elementy, które stanowi¹ przetworzenie tekstu komentowanego, po drugie, fragmenty stricte komentarzowe, dodawane do tych pierwszych (s. 56). Jednak oddzielenie tych dwóch czêci bywa trudne, choæ z regu³y to, co
powtarzane, sytuowane jest na pocz¹tku komentarza.
Kwestia budowy komentarza cile powi¹zana zosta³a tak¿e z zagadnieniem miejsca
komentarza w ca³ym tekcie oraz z jego rozpoznawalnoci¹. Jest on bardzo czêsto czêci¹
d³u¿szej wypowiedzi, istnieje zatem problem, jak go rozpoznaæ. Wyodrêbnienie zwykle
ma charakter graficzny (inna czcionka, cudzys³ów, znaki interpunkcyjne, takie jak dwukropek czy mylnik). K³opoty z rozpoznaniem mog¹ pojawiæ siê, gdy brak podobnych
sygna³ów. Wtedy podpowiedzi¹ by³by zwrot w semantyce tekstu czy ujawnienie siê dot¹d
niewidocznego podmiotu mówi¹cego (s. 123). Decyduj¹ce znaczenie ma jednak w komentarzu kszta³t inicjalnych i finalnych wypowiedzeñ (s. 124).
Bior¹c pod uwagê relacyjnoæ zawart¹ w budowie tekstu, komentarze mo¿na te¿ klasyfikowaæ pod wzglêdem relacji sensów. Otrzymamy w ten sposób komentarz synonimiczny,
antynomiczny, komplementarny, konwersyjny, hiperonimiczny i hiponimiczny (s. 109). Autorka szerzej i na przyk³adach przedstawia tê klasyfikacjê. Warto dostrzec, ¿e w³anie tworzenie doæ przekonuj¹cych i porz¹dkuj¹cych typologii jest mocn¹ stron¹ rozprawy.
Kwestia budowy komentarza i wewnêtrznych relacji w obrêbie jego struktury otwiera
ciekawe pole do analizy tekstów literackich. Tutaj bowiem mamy do czynienia z ró¿norodnymi zjawiskami, które mo¿na okreliæ mianem komentarzowych. Chodzi o rozmaite parateksty, takie jak motto (jako przyk³ad autorka przywo³uje wiersz Ryszarda Krynickiego Silniejsze od lêku, a tak¿e Problem nadawcy i Sierpieñ 1988 Barañczaka), przypisy, tytu³y i podtytu³y. W perspektywie komentarza warto rozwa¿yæ te¿ np. puentê (kilkakrotnie wystêpuj¹c¹
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w przyk³adach Bogdanowskiej) czy epilog. Zastanowiæ siê mo¿na, czy klasyczna budowa
sonetu, gdzie drugi cz³on tekstu stanowi zwykle refleksjê nad opisow¹ pierwsz¹ czêci¹ utworu,
nie odpowiada konstrukcji komentarza. Czêsto tak¿e dziennik, szczególnie w odmianie intelektualnej, przypomina budow¹ teksty komentarzowe. Rozwiniêcie tych zagadnieñ oczywicie znacznie poszerza³oby rozprawê, ale w tych sytuacjach, gdzie w przyk³adach autorki
pojawiaj¹ siê motta czy puenty, warto by³o zwróciæ uwagê na ich literacki status i funkcjê.
Bogdanowska przedstawia interesuj¹ce analogie miêdzy zjawiskiem komentowania
a zabiegami opisywanymi przez tradycyjne retoryki, wskazuje na homologicznoæ aktu
komentowania i aktu postêpowania amplifikacyjnego (s. 64). Komentarz podobnie jak
amplifikacja polega na przekszta³ceniu przez uogólnianie lub uszczegó³owianie, okrelanie b¹d dookrelanie. Autorka widzi nawet mo¿liwoæ zastosowania do komentarzowego
wywodu podzia³u odmian amplifikacji dokonanego przez Kwintyliana (wzrost, porównanie, wnioskowanie i nagromadzenie).
Wolno te¿, jak ciekawie czyni to badaczka, rozpatrywaæ komentarz w kategoriach
figur retorycznych, a wiele z nich, opisywanych przez tradycyjne ujêcia retoryki, odpowiada wyró¿nionym przez Bogdanowsk¹ mechanizmom postêpowania komentarzowego.
Autorka przedstawia, jak zwykle na przyk³adach, najczêciej pojawiaj¹ce siê w komentarzu figury, takie jak rozumowanie, interpretacja, sprostowanie, konkluzja, okrelenie, podstawienie, rekapitulacja, dystrybucja, parenteza i nagromadzenie.
Wychodz¹c od retoryki, Bogdanowska wykorzystuje te¿ perspektywê psychologiczn¹, gdy¿ pytanie o istotê komentowania jest równoznaczne z pytaniem o czynnoci podmiotu komentuj¹cego (s. 66). Podstaw¹ komentowania jest zatem mylenie pojêciowe.
Intencja komentarza za skupia siê na wyra¿eniu s¹dzenia (s. 20). Przytaczaj¹c ró¿ne ujêcia, autorka stwierdza, ¿e istot¹ komentarza jest przedstawianie sensu wybranego obiektu
(s. 68). Mylê jednak, ¿e nie dotyczy to wszystkich typów tekstów komentarzowych. Wydaje siê raczej, ¿e równie istotne, jeli nie istotniejsze, jest wyra¿enie subiektywnego stosunku podmiotu do przywo³ywanego tekstu. Przedstawianie sensu dotyczy³oby za g³ównie komentarzy pojawiaj¹cych siê w tekstach naukowych czy prawodawczych.
Nastêpnie badaczka wymienia mechanizmy komentowania, takie jak okrelanie, definiowanie, eksplikacja, uszczegó³owianie, uogólnianie, wnioskowanie, identyfikacja, nazywanie, streszczanie. To interesuj¹cy i uporz¹dkowany wywód. S¹dzê jednak, ¿e traktowanie
np. definiowania jako odmiany komentarza jest zbytnim rozci¹ganiem tego pojêcia na zjawiska luno z nim zwi¹zane. Podobnie jak w wypadku niektórych innych przyk³adów i tu mo¿na
mieæ w¹tpliwoci, czy da siê zastosowaæ te pojêcia i odnieæ te mechanizmy do utworów
poetyckich. Mianem definiowania okrela autorka np. zabieg zastosowany w wierszu Twardowskiego Bóg. Jeli wykorzystywaæ przyk³ady poetyckie, to zasadne wydawa³oby siê pos³u¿enie siê lub przynajmniej odniesienie siê do stosowanych w takich sytuacjach pojêæ literaturoznawczych, jak np. peryfraza, parafraza. To zreszt¹ uwaga ogólniejsza, bardzo interesuj¹ce by³oby bowiem w³anie omówienie ró¿nych opisanych przez poetykê zjawisk w wietle
ciekawych i g³ównie jêzykoznawczych i tekstologicznych rozwa¿añ badaczki. Zastanawiaæ
by siê mo¿na np. nad komentarzowym statusem parentez, które autorka, analizuj¹c wiersz
Krynickiego Otwarcie, zalicza do eksplikacji, nie rozwa¿aj¹c szerzej tej kwestii.
Bogdanowska w wielu miejscach swojej rozprawy tworzy typologie opieraj¹ce siê na
ró¿norodnych kryteriach. Zasadniczo jednak komentarze mo¿na podzieliæ na ró¿ne typy dziêki
dwóm kryteriom: zasiêgu (obejmowanie ca³oci lub czêci tekstu) oraz jawnoci (s. 29). Pod
tym wzglêdem autorka wyró¿nia (za Rossem Chambersem 2) komentarz eksplicytny, czyli
stematyzowany segment tekstu, oraz implicytny, który obejmuje ca³oæ tekstu zawieraj¹cego w sobie sygna³y okrelaj¹ce jego modalnoæ i mo¿e przybieraæ charakter jakiegokolwiek
gatunku (s. 24). Badaczka podkrela, ¿e intencja komentowania musi byæ wyranie zaznaczona w ramie modalnej tekstu. W literaturze komentarz eksplicytny wystêpuje g³ównie
2

R. C h a m b e r s, Commentary in Literary Texts. Critical Inquiry 1978, nr 5.
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w epice i dramacie, implicytny za w liryce, któr¹ to zreszt¹ najczêciej wykorzystuje autorka do egzemplifikacji swoich rozwa¿añ teoretycznych.
Pod wzglêdem funkcji podstawowym zadaniem komentarza jest przedstawienie znanego ju¿ przedmiotu z innego punktu widzenia. Zatem K o m e n t a r z p e ³ n i f u n kc j ê o z n a c z n i k a w a ¿ n o  c i s e n s u (s. 129) i ma charakter dydaktyczny, poniewa¿ j a k o w y p o w i e d  e p i d y g m a t y c z n a u c z y k o m e n t o w a æ (s. 131).
Wed³ug Bogdanowskiej w dziele literackim komentarz jest tak¿e form¹, dziêki której odczytanie mo¿e przyj¹æ po¿¹dan¹ przez tekst postaæ, pozwala zatem na spotkanie autora
i czytelnika. Ta kwestia wydaje siê jednak bardziej skomplikowana, i to nie tylko z powodu dyskusji wokó³ istnienia jakiej intencji tekstu (tu odes³aæ mo¿na do znanej dyskusji
Umberta Eco i Richarda Rortyego). W konkretnych bowiem przypadkach komentarz twórcy do swojego dzie³a mo¿e byæ elementem z³o¿onej strategii autorskiej. Warto tu wskazaæ
na Gombrowicza i jego komentarz do lubu czy te¿ choæby na dziennikowe komentarze
do w³asnych utworów u Herlinga-Grudziñskiego.
Wreszcie pod wzglêdem gatunkowym komentarz najbardziej przypomina wyk³ad
(s. 19). Bogdanowska wskazuje te¿ na antecedensy wypowiedzi komentuj¹cych pojawiaj¹ce siê wród tekstów biblijnych, czêstych staropolskich gatunków, jak palinodia, symbol
czy homilia poetycka, a tak¿e romantycznych poematów dygresyjnych. Komentarz jest
tekstem wystêpuj¹cym na wielu polach i przybiera wiele form. Badaczka w zasadzie nie
rozwija szerzej w¹tku genologicznego. A tutaj, jak s¹dzê, skupia siê sporo problemów.
Warto przecie¿ podkreliæ, ¿e komentarz funkcjonuje jako gatunek w filozofii 3 czy te¿
w dyskursie naukowym 4 i takie komentowanie opiera siê jednak na czêciowo odmiennych mechanizmach ni¿ np. komentarz prawny. Ta konwencja gatunkowa jest mocno utrwalona w historii i dziêki temu sta³a siê te¿ przedmiotem parodii  mo¿na tu przywo³aæ artyku³ Leszka Ko³akowskiego Nieskromny komentarz do skromnej encykliki papie¿a Jana XXIII czy Komentarz do komentarza Heideggera do domniemanego komentarza
Nietzschego do komentarza Hegla o potêdze negatywnoci. Twórczoæ tego filozofa dostarcza zreszt¹ wielu interesuj¹cych przyk³adów, bardziej ju¿ literackich ni¿ filozoficznych, jak choæby szczególne komentarze do Biblii zawarte w Kluczu niebieskim.
Mo¿na wreszcie zastanawiaæ siê, czy jakie rodzaje tekstów nie sprzyjaj¹ powstawaniu komentarzy. Dotyczy to oczywicie g³ównie konstrukcji dzie³a, np. jego pewna otwartoæ, sterowanie przez autora miejscami niedookrelenia sprzyjaj¹ komentowaniu. Jest tak,
jak s¹dzê, w przypadku paraboli, w której za komentarz mo¿na uznaæ wyjanienie sensów
uniwersalnych wystêpuj¹cych w przypowieci; podobnie zreszt¹ dzieje siê z exemplum.
W pewnej mierze niektóre tematy, szczególnie kontrowersyjne, aktualne, rodz¹ komentarze. Tak¿e okrelone gatunki zawieraj¹ w sobie komentarz jako formê w³¹czon¹. Oprócz
wspomnianej paraboli nale¿y wymieniæ apokryfy czy te¿ wrêcz powieæ.
I tu powrócê do problemów z komentarzem wystêpuj¹cym na polu literatury i rozpatrywanym z perspektywy literaturoznawczej. Jak wspomnia³em, w swojej pracy badaczka
podaje przyk³ady niemal wy³¹cznie poetyckie. Jednoczenie w niewielkim stopniu rozwa¿a problemy teoretyczne zwi¹zane z komentarzem literackim (s. 2930). Opisuj¹c bowiem
to zjawisko pojawiaj¹ce siê na terenie literatury, uwzglêdniæ nale¿y rozmaite relacje miêdzy instancjami nadawczymi w dziele i takie kwestie  maj¹ce swoj¹ literaturê przedmiotu i dobrze utrwalone w tradycji literaturoznawczej  jak komentarz autorski, autotematyzm, wreszcie ró¿ne rodzaje wiadectw odbioru 5. Pokusiæ by siê mo¿na o rozwiniêcie
Pisa³ o tym J. M a r i a s (Gatunki literackie w filozofii. Prze³. A. L a b u d a. Pamiêtnik
Literacki 1979, z. 2, s. 312).
4
Zob. A. W i l k o ñ, Spójnoæ i struktura tekstu. Wstêp do lingwistyki tekstu. Kraków 2002,
s. 262.
5
Zob. M. G ³ o w i ñ s k i, wiadectwa i style odbioru. W: Dzie³o wobec odbiorcy. Kraków
1998.
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kwestii poetyki komentarza 6, widocznej u autorów przywo³ywanych przez Bogdanowsk¹
(szczególnie Mi³osza czy Ró¿ewicza, równie¿ w formie parentezy, jak np. u Barañczaka).
Rozpatruj¹c zagadnienie komentarza literackiego, warto tak¿e zwróciæ uwagê na ró¿nego rodzaju relacje hipertekstowe (w ujêciu Gérarda Genettea), które zasadniczo tak¿e
mo¿na uznaæ za odmiany komentarza  tak jak szeroko ujmuje to badaczka. To, oczywicie, propozycje rozszerzenia rozwa¿añ, s¹dzê jednak, ¿e skoro praca opiera siê g³ównie
na materiale literackim, warto by³oby uwzglêdniæ takie relacje znaczeniowe, jakie rozgrywaj¹ siê w literaturze. I warto równie¿  wzi¹wszy pod uwagê obszerne i interesuj¹ce refleksje autorki  zastanowiæ siê, co wiedza o specyfice komentarza wnosi do interpretacji
tekstów, szczególnie literackich.
Praca Bogdanowskiej imponuje ³¹czeniem wielu dyskursów humanistycznych i rozmaitych inspiracji metodologicznych. Dominuje perspektywa tekstologii i stanowi ona o,
która wi¹¿e ró¿ne ujêcia. Jeli chodzi o jêzykoznawstwo, przywo³ywane s¹ tu koncepcje
g³ównie z zakresu semantyki logicznej, inspirowane kognitywizmem. Sporód idei filozoficznych autorka najchêtniej wykorzystuje koncepcje Lévinasa i refleksjê hermeneutyczn¹, nie brakuje te¿ nawi¹zañ do fenomenologii i poststrukturalizmu. Podejcie literaturoznawcze reprezentuj¹ g³ównie fragmenty inspirowane retoryk¹. Miejscami wystêpuj¹ tak¿e odniesienia do psychologii. Tak szerokie wykorzystanie ró¿nych jêzyków humanistyki
z pewnoci¹ budzi podziw, choæ jednoczenie wysoko podnosi poprzeczkê czytelnikowi
zapoznaj¹cemu siê z tekstem doæ gêstym znaczeniowo. Doceniæ nale¿y tak¿e precyzjê
mylenia wyra¿aj¹c¹ siê w uporz¹dkowaniu wywodu oraz w licznych typologiach pojawiaj¹cych siê na kartach pracy. W¹tpliwoci  nieraz powa¿ne  mo¿na mieæ co do u¿ytych przyk³adów literackich i, co za tym idzie, do zbyt s³abego, jak s¹dzê, wykorzystania
perspektywy literaturoznawczej, która pozwoli³aby pog³êbiæ niektóre analizy i, byæ mo¿e,
skomplikowa³aby pewne klasyfikacje. Czasem tak¿e zastosowane przez autorkê rozumienie komentarza wydaje siê zbyt szerokie, pozwala bowiem uznaæ za niego niemal wszystkie teksty. Nie zmienia to faktu, ¿e ksi¹¿ka Moniki Bogdanowskiej jest bardzo interesuj¹c¹ pozycj¹, zarówno podejmuj¹c¹ ciekawy temat, jak i kompetentnie stosuj¹c¹ podejcie
interdyscyplinarne.
Maciej Michalski

M i c h a ³ R u s i n e k, MIÊDZY RETORYK¥ A RETORYCZNOCI¥. (Redaktor
naukowy: Ma³gorzata Sugiera). Kraków (2003). (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas), ss. 292, 4 nlb. + 1 wklejka ilustr.). Horyzonty Nowoczesnoci. [T.] 28. Komitet redakcyjny: Micha³ Pawe³ Markowski, Ryszard Nycz (przewodnicz¹cy), Ma³gorzata Sugiera.
Próba zdefiniowania, czym jest retoryka, prowadzi nas zawsze do antycznych róde³.
Autorytet Arystotelesa czy Kwintyliana narzuci³ na wiele wieków pewien standard w mówieniu o retoryce. Dotyczy to zarówno jej przedmiotu, jak i relacji wobec innych dyscyplin, sztuk, zwi¹zanych z dziedzin¹ ludzkiej komunikacji.
Nawet w czasach najnowszych, w okresie gwa³townego i wielostronnego rozwoju
badañ nad jêzykiem i sposobami porozumiewania siê, schemat utrwalony w renesansie
jako dziedzictwo klasyczne okaza³ siê dominuj¹cy.
A przecie¿, nie sil¹c siê na sztuczn¹ oryginalnoæ, mo¿na popatrzeæ na kanon retoW odniesieniu do twórczoci W. Wirpszy pisa³a o tym J. G r ¹ d z i e l (Poetyka komentarza
w poezji Witolda Wirpszy. Pamiêtnik Literacki 1999, z. 1), na której artyku³ powo³uje siê zreszt¹
Bogdanowska.
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