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A n d r z e j J u s z c z y k, RETORYKA A POZNANIE. POWIECIOPISARSTWO
TEODORA PARNICKIEGO. Kraków (2004). Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, ss. 300, nlb. 4.
Ksi¹¿ka Andrzeja Juszczyka to próba ca³ociowego ujêcia twórczoci Teodora Parnickiego w oparciu o najnowsze propozycje teoretyczne. Ju¿ kategorie u¿yte w tytule obiecuj¹ interpretacjê korzystaj¹c¹ z najnowszych badañ, które akcentuj¹ retorycznoæ ludzkiego poznania. Takie odczytanie mo¿e pokazaæ autora Srebrnych or³ów jako pisarza wci¹¿
wspó³czesnego, zas³uguj¹cego na powa¿n¹ lekturê tak¿e poza grup¹ specjalistów. Nadzieje, jakie rozbudza recenzowana praca, musimy skonfrontowaæ z jej zawartoci¹. A zatem
 do samego tekstu!
Ksi¹¿ka zawiera 7 rozdzia³ów, ale poza wstêpem i zakoñczeniem mo¿na w niej wyodrêbniæ czêci dotycz¹ce nastêpuj¹cych kategorii: poetyckoci, retorycznoci i intertekstualnoci.
We Wstêpie Juszczyk odnosi siê do zamiany pojêcia dzie³a maj¹cego konkretnego
twórcê na pojêcie tekstu/Tekstu. Sprzeciwia siê usuwaniu dawnych terminów filologii 
chce u¿ywaæ kategorii autora, któr¹ ujmuje nastêpuj¹co: »Teodor Parnicki« w niniejszej
pracy nie jest osob¹ ani ¿yj¹cym w konkretnym przedziale lat pisarzem. Jest w³aciwie
teoretycznym tworem, sumuj¹cym teksty opatrzone jego sygnatur¹ (s. 8). A zarazem:
Pisz¹cy nie jest [...] tylko teorematem (s. 230) lub: Parnicki usi³uje nakierowaæ uwagê
czytelnika na stoj¹c¹ za tekstem osobê autora (s. 239). Do tych okreleñ dochodz¹ wypowiedzi o uobecnieniu, objawieniu siê Parnickiego w tekcie. W³aciwie trudno powiedzieæ,
na jak¹ opcjê w koñcu decyduje siê Juszczyk  z jednej strony, mówi o dzie³ach i autorze,
z drugiej, u¿ywa definicji bliskich Barthesowi i Derridzie, choæ zarazem chce czytaæ
w granicach samego tekstu (s. 8). Zastosowanie pojêcia dzie³a zostaje tak¿e zakwestionowane przez stwierdzenie, ¿e teksty sygnowane: Teodor Parnicki  ³¹cz¹ siê w jeden
tekst, pantekst, w którym ¿aden element nie jest samodzielny. W takim wypadku trudno
mówiæ o odrêbnym dziele.
W kolejnych akapitach Juszczyk systematyzuje badania parnickologiczne, wyró¿niaj¹c interpretacje twórczoci i analizy sta³ych elementów poetyki Parnickiego. W ramach
pierwszej metody odró¿nia prace akcentuj¹ce rozwój pisarstwa (opracowania Cielikowskiej, Czermiñskiej, Sadkowskiego i Jankowiaka 1) i interpretacje poszczególnych ksi¹¿ek
(mówi tylko o Szymutce 2, nie wspomina natomiast o ksi¹¿ce Kozio³ka 3). W ramach ujêcia synchronicznego twórczoæ Parnickiego traktuje siê jako jeden tekst, by zbadaæ okrelon¹ problematykê (przyk³adem mog¹ byæ rozwa¿ania Czermiñskiej o kategorii czasu
u Parnickiego i ksi¹¿ka Chojnackiego 4). Do osi¹gniêæ parnickologii Juszczyk zg³asza wiele
zastrze¿eñ, które jednak trudno uznaæ za spójne i zrozumia³e. Dystansuje siê od ukazywania rozwoju pisarstwa tego twórcy, sam zamierza przedstawiæ elementy niezmienne, ale
potrzebuje do tego ca³oci jego dorobku. Skoro Parnicki zawsze pisa³ tak samo (co autor
recenzowanej pracy zak³ada), to do uchwycenia tych sta³ych cech nie trzeba wcale uwzglêdniaæ wszystkich powieci. W³anie taki zarzut stawia siê ksi¹¿kom Czermiñskiej i Chojnackiego: owe ksi¹¿ki s¹ niezwykle cenne, choæ z racji czasu ich powstania (1972 i 1975)
1
T. C i e  l i k o w s k a, Pisarstwo Teodora Parnickiego. Warszawa 1965.  W. S a d k o ws k i, Parnicki. Wprowadzenie w twórczoæ powieciopisarsk¹. Warszawa 1970.  M. C z e r m i ñs k a, Teodor Parnicki. Warszawa 1974.  M. J a n k o w i a k, Przemiany poetyki Parnickiego. Bydgoszcz 1975.
2
S. S z y m u t k o, Zrozumieæ Parnickiego. Katowice 1992.
3
R. K o z i o ³ e k, Zdobyæ historiê. Problem przedstawienia w Twarzy ksiê¿yca Teodora
Parnickiego. Katowice 1999.
4
M. C z e r m i ñ s k a, Czas w powieciach Parnickiego. Wroc³aw 1972.  A. C h o j n a c k i,
Parnicki. W labiryncie historii. Warszawa 1975.
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opracowania te nie mog³y dotyczyæ ca³ego dorobku Parnickiego (s. 12). Wypada zatem
zapytaæ: czy od lat siedemdziesi¹tych w pisarstwie autora Srebrnych or³ów dokona³ siê
jaki radykalny zwrot w pojmowaniu kategorii czasu? Czy w ostatnich powieciach twórca b³¹dzi po innym labiryncie historii? Kwestie wymagaj¹ osobnych rozwa¿añ, ale odpowied Juszczyka powinna byæ jednoznacznie negatywna, skoro sam przedstawia ujmowanie historii przez Parnickiego g³ównie na przyk³adzie powieci, które móg³ tak¿e uwzglêdniæ Chojnacki.
Jeszcze bardziej problematyczne wydaj¹ siê uwagi autora recenzowanej pracy pod
adresem ksi¹¿ki Szymutki Zrozumieæ Parnickiego. Juszczyk oczekiwa³ znacznie wiêcej,
a otrzyma³ zaledwie interpretacjê Koñca Zgody Narodów. Pisze wiêc: To postêpowanie naukowe prowadzi Szymutkê do doskona³ej orientacji w danym tekcie, ale jednoczenie odwraca uwagê od typowych, charakterystycznych cech twórczoci autora Aecjusza
(s. 12). Ka¿dy, kto dok³adnie przeczyta ksi¹¿kê Szymutki, wie jednak, ¿e nie tylko zawiera
ona analizê Koñca Zgody Narodów, lecz tak¿e przedstawia drogê do odczytania innych
utworów uwzglêdniaj¹cego model budowy fabu³y i jêzyka oraz pewn¹ antropologiê. Interpretacja Szymutki, choæ rozpoczyna siê analiz¹ zdarzeñ powieciowych, dochodzi do
ca³ociowej syntezy. Twierdzenie, ¿e parnickologii lat ostatnich brakuje syntezy, wydaje
siê bardzo powierzchown¹ uwag¹.
Rozdzia³ 1, zatytu³owany W krêgu polskiej tradycji powieci historycznej, ma przedstawiaæ kontekst gatunkowy twórczoci autora Muzy dalekich podró¿y, równie¿ jego dzia³alnoæ krytyczn¹ z lat trzydziestych. Poetyka powieci historycznej nie jest jednak dla
Juszczyka wa¿nym wyznacznikiem czytania tego pisarza  odczytywanie twórczoci Parnickiego w kontekcie wiernoci zasadom gatunku, w optyce poetyki (obojêtne, czy normatywnej, czy strukturalnej), nie powie nam o niej niczego naprawdê interesuj¹cego (s. 46).
Zamiast badañ poetologicznych prowadzonych raczej w krêgu strukturalizmu autor proponuje wprowadzenie bardziej ponowoczesnych kategorii intertekstualnoci i retorycznoci.
Z powieci historycznej w analizach zawartych w recenzowanej ksi¹¿ce zostaje ju¿ tylko powieæ. Problematyka historycznoci powróci dopiero w ostatnim rozdziale. Ale w od¿egnywaniu siê od poetyki powieci historycznej Juszczyk nie jest zbyt konsekwentny:
nie mo¿na jednak tej twórczoci rozpatrywaæ w oderwaniu od tradycji powieciopisarstwa historycznego (s. 122). Kilkadziesi¹t stronic dalej badacz decyduje siê zatem na
przyjêcie pogl¹du przeciwnego, uzasadniaj¹c obie decyzje tym samym, poetyckoci¹ stylu Parnickiego.
Poetyckoæ
W najobszerniejszym rozdziale, Jêzyk i styl, autor bada styl Parnickiego. W pierwszym podrozdziale, Zrozumieæ Parnickiego, opisuje lekturowe utrudnienia (komplikacjê sk³adni, komunikaty wyrwane z kontekstu, ³amig³ówki), które pozwalaj¹ mu spostrzec,
¿e wszystkie postacie u¿ywaj¹ tak samo skomplikowanego jêzyka. Ma to wiadczyæ o sprzeciwie wobec polifonicznoci 5 i opowiedzeniu siê za monofoni¹. W dalszych analizach Juszczyk próbuje potwierdziæ poetyckoæ tekstu Parnickiego na  jak sam przyznaje  czêsto
b³ahych przyk³adach:
Zjawiskiem charakterystycznym dla stylu Parnickiego, które chyba jako pierwsze
rzuca siê w oczy podczas pobie¿nej nawet lektury, jest bardzo czêste pos³ugiwanie siê
przezeñ wersalikiem. Wydawaæ siê mo¿e, ¿e stosowanie okrelonych krojów czcionek
przez autora to zagadnienie b³ahe. Nie widzê jednak powodu, by je bagatelizowaæ, zw³aszcza jeli stanowi ono tak ³atwo wyró¿nialn¹ cechê tekstu Parnickiego (s. 56).
Na nastêpnych stronicach przytacza Juszczyk kilkanacie przyk³adów stosowania wielkich liter czy kursywy, g³ównie przy cytatach obcojêzycznych, dowodz¹c, ¿e wszystkie
5
O zerwaniu z polifoni¹ wspomnia³ ju¿ S z y m u t k o w dyskusji Perspektywy parnickologii
(w zb.: wiat Parnickiego. Materia³y z konferencji. Red. J. £ukasiewicz. Wroc³aw 1999, s. 111).
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nietypowe czcionki maj¹ zwróciæ uwagê czytelnika na autora oraz na jêzykow¹ organizacjê wypowiedzi. Lekcewa¿y siê przy tym znaczenia tych fenomenów dla wiedzy o wiecie
przedstawionym  wiêkszoæ z bohaterów porusza siê w wielojêzykowych wiatach, w których znajomoæ lub nieznajomoæ danego jêzyka okrela, jakie informacje mo¿e zdobyæ
dana osoba. Np. w S³owie i ciele znajomoæ jêzyka decyduje o (fikcyjnym) planie spiskowców: w pomyle Chozroesa, by podmieniæ Deipilê i Markiê, wa¿nym w¹tkiem jest
znajomoæ aramejskiego. Wyró¿niaj¹ce siê obcojêzyczne wtr¹cenia daj¹ nam wiedzê o postaciach, a nie wskazuj¹ na umiejêtnoci lingwistyczne i emigracyjn¹ czêæ biografii Parnickiego. Wed³ug Juszczyka wielojêzycznoæ nie ró¿nicuje postaci, bo ka¿da z nich u¿ywa obcojêzycznych zwrotów, ale tak w³anie nie jest. Osobn¹ spraw¹ jest wykorzystanie
ich odmiennych konotacji, co te¿ ma wp³yw na zrozumienie zdarzeñ powieciowych.
Za najwa¿niejsz¹ cechê stylu badacz przyjmuje powtórzenie jako sposób budowania
poetyckiego tekstu. Ale czy rzeczywicie mamy tu synonimiczne powtórzenia, które nie
poszerzaj¹ wiedzy czytelnika? Jako przyk³ad tego zjawiska w kolejnym podrozdziale autor recenzowanej ksi¹¿ki podaje pocz¹tek listu 40 Chozroesa ze S³owa i cia³a: Napisa³em, jak myla³em. Napisa³em, com napisaæ chcia³  ¿aden to nowy b³¹d. Jeli chcesz  raz
jeszcze mogê napisaæ: co najmniej przebaczenie 6. Juszczyk twierdzi: Trzy razy autor
listu potwierdza, ¿e napisa³ pewne zdanie [...]. [...] Ta krótka forma zdania tylko pozornie
wynika z potrzeby zagêszczenia informacji, poniewa¿ ¿adnych istotnych i nowych informacji ono nie zawiera (s. 107). Czy mo¿na siê na to zgodziæ? Te krótkie zdania s¹ odpowiedzi¹ na pytania, zapewne Aleksandry. Mo¿emy domyliæ siê, jak brzmia³y: Czy
naprawdê napisa³e, ¿e Deipila ci co najmniej przebacza? A mo¿e faktycznie mylisz inaczej? Czy owo sformu³owanie nie jest pomy³k¹ jêzykow¹  chcia³e napisaæ co innego,
lecz u¿y³e nieodpowiedniego s³owa? Rozbudowana odpowied wskazuje, ¿e Aleksandra musia³a zarzuciæ partyjskiego zak³adnika pytaniami. Nic dziwnego, ¿e mog³o j¹ to
zaszokowaæ, skoro w³anie upokorzenie Deipili powinno zachwiaæ jej wiernoci¹ Chozroesowi. Fragment, który dla Juszczyka zawiera tylko pozbawione istotnych informacji powtórzenia, okazuje siê zatem pe³nowartociowym komunikatem, który Chozroes przygotowuje dla odbiorcy listów. ¯eby odnaleæ znaczenie pozornie niewa¿nych fragmentów
prozy autora To¿samoci, trzeba jednak uwzglêdniæ wiedzê zdobyt¹ w trakcie lektury powieci. Bez³adne wypisywanie zdañ oraz ich powierzchowna analiza lekcewa¿¹ uzale¿nienie s³owa Parnickiego od konkretnej sytuacji powieciowej. Trudno zatem zgodziæ siê
z Juszczykiem, kiedy mówi o powtórzeniach, które nic nie wnosz¹ do treci powieci, a s¹
tylko stylistycznymi zabawami pisarza.
Elementy poetyckiej budowy tekstu maj¹ przemawiaæ za zastosowaniem do charakterystyki stylu powieci autora Srebrnych or³ów opracowanego przez W³odzimierza Boleckiego poetyckiego modelu prozy. Czy jednak koncentracja uwagi na jêzyku, koniecznoæ
dok³adnego ledzenia ka¿dej informacji w skomplikowanych postaciach sk³adniowych
przemawia za przyznaniem poetyckoci  ostatniego s³owa w stylistyce Parnickiego? Problem ten pojawi³ siê ju¿ we wczeniejszych badaniach parnickologicznych. Np. Szymutko
rozwa¿a porównanie z poezj¹ 7 Koñca Zgody Narodów traktowanego jako gigantyczny liryk, za czym przemawia ca³ociowy uk³ad powieci, wed³ug którego rozdzia³y mo¿na
potraktowaæ jak s³owa w wierszu. Autor ksi¹¿ki Zrozumieæ Parnickiego odrzuca jednak to
porównanie, gdy¿ dla pisarza wa¿niejsze ni¿ relacje miêdzy s³owami s¹ zale¿noci miêdzy
s³owem a bytem. W pracy Juszczyka nie znajdziemy jakiegokolwiek ustosunkowania siê
do tego fragmentu badañ Szymutki. To, co w tomie Retoryka a poznanie ma uchodziæ za
jedn¹ z oryginalniejszych interpretacji, okazuje siê czym dawno odrzuconym w badaniach nad pisarstwem Parnickiego.
6
T. P a r n i c k i, S³owo i cia³o. Powieæ z lat 201203. Warszawa 1974 (wyd. 1: 1959), s. 150.
Juszczyk (s. 107) cytuje dwa pierwsze zdania, ostatniego ju¿ nie.
7
S z y m u t k o, Zrozumieæ Parnickiego, s. 150.
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Juszczyk odnosi siê natomiast do samej problematyki s³owa i bytu. Twierdzi jednak,
¿e koncepcja lektury jako wielokrotnego przemierzania drogi miêdzy s³owem a bytem
zasadza siê na uznaniu rzeczywistoci pozajêzykowej za prymarn¹ wobec jêzyka. Zatem
przejawia siê tu w³anie logocentryczny mit niezaporedniczonego jêzyka, czerpi¹cego
swe znaczenia wprost ze wiata. Tak wiêc by³oby to nie tyle przezwyciê¿enie kryzysu
s³owa przez Parnickiego, co  po staremu logocentryczne  jego d¹¿enie, by »odpowiednie
daæ rzeczy s³owo« (s. 121).
Bardziej adekwatna do ujêcia pisarstwa Parnickiego wydaje siê Juszczykowi modernistyczna koncepcja jêzyka zaporedniczaj¹cego poznanie i specyficznego stylu: nienaturalnego, zmetaforyzowanego, autotelicznego. Odrzucenie wczeniejszej koncepcji opiera
siê na niezrozumieniu hermeneutycznej lektury i figury ko³a 8. W takim czytaniu nie chodzi o rekonstrukcjê przedjêzykowego wiata uchwyconego w odpowiednim s³owie, lecz
o budowanie ci¹gle falsyfikowanej wiedzy o powieci, która nie mo¿e istnieæ poza zale¿nociami wzglêdem tekstu. S³owo nie przechowuje zatem ¿adnego pierwotnie ujêtego i ukrytego w nim bytu. Tak¿e ograniczenie poznania przez jêzyk to raczej w³aciwoæ XX-wiecznej refleksji teoretycznej ni¿ co wyró¿niaj¹cego modernistyczne ujêcie jêzyka. Z w¹tpliwociami Juszczyka nie mo¿na wiêc siê zgodziæ, a jego propozycja oznacza wielkie
zubo¿enie lekturowej atrakcyjnoci tych powieci.
Retorycznoæ
Obok poetyckoci równie wa¿n¹ cech¹ stylu Parnickiego jest dla badacza retorycznoæ 9. W podrozdziale zatytu³owanym Zdania autor przedstawia wyjête z ró¿nych powieci fragmenty i pokazuje, jakie figury retoryczne zosta³y w nich zastosowane. Analizy te
prowadz¹ do wniosku, ¿e bohaterowie Parnickiego zawsze u¿ywaj¹ tych samych chwytów. Jako odkrycie Juszczyk przedstawia wniosek o sta³ym wystêpowaniu retoryki w jêzyku powieci autora Muzy dalekich podró¿y. Taki pogl¹d wydaje siê jednak tr¹ciæ myszk¹
w czasie, gdy tak czêsto podkrela siê wszechobecnoæ retoryki zarówno w naszym jêzyku, jak i w myleniu. Retorycznoæ w jêzyku powieciowym nie mo¿e zatem dziwiæ, skoro retoryka przenika ka¿de u¿ycie jêzyka  od codziennoci po sztukê.
W rozdziale 3 autor zwraca uwagê na retoryczne aspekty strategii narracyjnych stosowanych przez Parnickiego: dialogu urojonego i listu. Odrzuca porównania dialogu urojonego z tradycyjnymi postaciami dialogu w literaturze i filozofii, stwierdzaj¹c ograniczon¹
rolê tych form w opisie strategii Parnickiego  zamiast tego podkrela znaczenie elementów retorycznoci. Wskazuj¹c na autoperswazyjnoæ dialogu urojonego, nawi¹zuje do interpretacji Tomasza Markiewki 10. W retoryce takich rozmów autor recenzowanej pracy
widzi przede wszystkim argument za literack¹ autotelicznoci¹ tekstu. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e spisywane dialogi urojone s¹ dialogami dla kogo i mimo autoperswazji w samym dialogu  jako ca³oæ ma on przekonaæ do czego odbiorcê komunikatu. Podobnej
analizie poddane s¹ listy zawarte w powieciach.
W rozdziale 4 autor przedstawia retoryczn¹ perswazjê na przyk³adzie tropów Parnickiego i retorycznoci pisma. Trop podstawowy (i jedyny opisany przez Juszczyka) to metafora
epistemologiczna, czyli stosowanie arbitralnie wybranego schematu do ujêcia ró¿nych rzeczy. Najbardziej interesuj¹ce s¹ metafory oddaj¹ce charakterystyczne metody twórczoci
Parnickiego, takie jak ujêcie autora jako Boga (s. 170) oraz powieci jako metafory powieci
8
Zob. np. H.-G. G a d a m e r, Ko³o jako struktura rozumienia. W zb.: Wokó³ rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. Wybór, przek³ad G. S o w i n s k i. Kraków 1993.
9
Juszczyk nie odró¿nia retoryki od retorycznoci, wiêc w tej recenzji tak¿e przyjmujê to uto¿samienie.
10
T. M a r k i e w k a, Poznanie w powieci (Wokó³ Sam wyjdê bezbronny). W zb.: wiat
Parnickiego.
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(s. 171), pokazane na przyk³adzie To¿samoci; w pierwszym rozdziale tej powieci pojawiaj¹ siê s³owa, które decyduj¹ o póniejszym rozwoju utworu: Mówiæ bêdziemy o niej
[tj. o g³ównej intrydze] jednak... metaforycznie. Czyli inaczej tê sprawê stawiaj¹c: z pos³u¿eniem siê form¹ przypowieci 11. Ca³e dzie³o rzeczywicie okazuje siê metafor¹ innych wydarzeñ, ale czy oznacza to tylko rozbudowanie autotematyzmu, jak chce Juszczyk, czy mo¿e raczej chodzi o jeszcze wiêksze skomplikowanie mimesis, czyli jednak
przedstawienia?
Intertekstualnoæ
Rozdzia³y 5 i 6 powiêcone zosta³y problematyce intertekstualnoci u Parnickiego.
Badania odniesieñ do innych tekstów stanowi¹ jedno z bardziej popularnych podejæ do
omawianej twórczoci  biblioteka Parnickiego to trudna do objêcia sieæ rozmaitych intertekstowych przekszta³ceñ zarówno tradycji literackiej, jak i w³asnych ksi¹¿ek autora. Juszczyk twierdzi, ¿e odniesienia intertekstowe bywaj¹ umieszczane przez Parnickiego w jego tekstach wiadomie lub nie, co i tak nie zmienia faktu koniecznoci [...] [ich] rozpoznania, by odczytanie tekstu by³o w ogóle mo¿liwe (s. 193). Nie jest to jednak wcale tak
apodyktycznie oczywiste  rozszyfrowanie aluzji raczej pozwala dostrzec dodatkowy
kontekst, je¿eli ju¿ wczeniej czytelnik stworzy³ sobie w³asny obraz zdarzeñ 12, intertekstowoæ to nie warunek, lecz póny etap lektury, który nastêpuje, kiedy czytelnik wytworzy ju¿ sobie konkretyzacjê dzie³a. Wiêkszoæ tekstologicznej terminologii Juszczyk przej¹³ od Genettea 13. Np. ujmuje zale¿noæ póniejszych od wczeniejszych powieci jako
relacjê miêdzy hipertekstem a hipotekstem. Ta relacja nie wyjania jednak specyfiki lektury kolejnych dzie³ Parnickiego  jak zauwa¿a Kozio³ek: kontynuacja motywu jednej powieci w innej nie wyjania jego zagadek, ale jeszcze bardziej je zaciemnia, co mo¿e stanowiæ dodatkowy impuls do autonomicznej lektury ka¿dej powieci 14. Intertekstualnoæ
nie jest dostatecznym argumentem, by uniewa¿niæ roszczenie dzie³a do przedstawiania
rzeczywistoci, nawet gdy jej elementy upodabniaj¹ siê do rzeczy kiedy ju¿ opisanych.
Nie tylko za³o¿enia teoretyczne, ale tak¿e dokonane przez Juszczyka interpretacje
gier aluzji (zwykle na rozpoznanym ju¿ materiale) pozostawiaj¹ wiele w¹tpliwoci. Przyk³adem strategii odniesieñ intertekstualnych jest zale¿noæ miêdzy mottem i tytu³em a zawartoci¹ powieci  badacz twierdzi, ¿e powieæ zwykle jest polemik¹ z ideow¹ zawartoci¹ motta, krytyk¹ i wyzwalaniem siê od pozornych autorytetów. Tak ma byæ w czterech
analizowanych utworach.
W S³owie i ciele autor recenzowanej pracy dostrzega polemikê z rozdwojeniem w sobie. Tytu³owi powieci przeciwstawia antropologiê trychotomiczn¹ Orygenesa, której
róde³ szuka u Platona i Lukrecjusza, nie zauwa¿aj¹c, ¿e ten podzia³ by³ w owym czasie
doæ popularny, choæby w gnozie 15. Antropologia trychotomiczna by³aby adekwatna do
T. P a r n i c k i, To¿samoæ. Powieæ. Warszawa 1970, s. 23.
K o z i o ³ e k, op. cit., s. 56.
13
Mimo czêstego cytowania Genettea nie udaje siê Juszczykowi wychwyciæ opinii najbardziej pasuj¹cej do P a r n i c k i e g o (Palimpsesty. Literatura drugiego obiegu. Prze³. A. M i l e ck i. W zb.: Wspó³czesna teoria badañ literackich za granic¹. Antologia. T. 4, cz. 2. Oprac. H. M a rk i e w i c z. Kraków 1996, s. 361): Nikt wszak¿e nie bêdzie twierdzi³, ¿e ca³a nasza nowoczesnoæ
ma charakter hipertekstualny: francuska Nowa Powieæ ma na przyk³ad niekiedy taki w³anie charakter, ale jest on dla niej nieistotny; jej nowoczesnoæ chadza innymi drogami, które okrelaj¹ siê
jednak tak¿e przez opozycjê do »ojca« realizmu [...] oraz przywo³anie kilku uprzywilejowanych
wujków czy przodków. Przypomnijmy, jak czêsto porównywano w swoim czasie Parnickiego w³anie do przedstawicieli Nowej Powieci. Autor Nowej bani równie¿ ma swoich wujków czy przodków, co nie oznacza jednak, ¿e klucz intertekstualny pozwoli na lepsze ujêcie twórczoci.
14
K o z i o ³ e k, op. cit., s. 47.
15
Pisze o tym np. H. J o n a s (Religia gnozy. Prze³. M. K l i m o w i c z. Kraków 1994, s. 59).
11
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ujêcia problematyki S³owa i cia³a, gdyby faktycznie kto zak³ada³ adekwatnoæ tego typu
struktury cz³owieka. Tak jednak nie jest  mimo ¿e Parnicki chêtnie stosuje heglowski
podzia³ (choæby Pierwsza, Druga i Trzecia Rasa), to w S³owie i ciele o rozró¿nieniu animaanimus wspomina dopiero Akwilia, g³ównie gdy z kpin¹ snuje opowieci o wcieleniu.
Samo pojawienie siê Orygenesa nie mo¿e usprawiedliwiaæ wprowadzenia do interpretacji
powieci dowolnych elementów jego bogatej twórczoci. W dziele tym czêciej u¿ywa siê
podzia³u dychotomicznego  zak³adnik partyjski np. stosuje rozró¿nienie s³owa i cia³a:
niech s³owo  pisze w ostatnim licie  stanie siê cia³em. Kto to gdzie kiedy ju¿ sprawi³ dla wielu i dla tych wielu zbawienia 16. Chozroesa interesuje cia³o, a nie dzielenie
logosu  to cia³o Markii ma zagwarantowaæ prawdziwoæ s³owa. Owszem, w S³owie i ciele tytu³owe kategorie podlegaj¹ modyfikacjom, ale trudno dostrzec ich radykalne odrzucenie. Osobnym problemem, który uniewa¿nia interpretacjê Juszczyka, jest samo traktowanie fragmentu Sêpa Szarzyñskiego jako motta powieci, bo jest to motto tylko czêci pierwszej utworu, natomiast druga czêæ, w której wiêksz¹ rolê odgrywa Orygenes, ma osobne
motto pochodz¹ce z wiersza B³oka.
Próba dostrze¿enia sta³ych zale¿noci miêdzy mottem i tytu³em a zawartoci¹ powieci wydaje siê bezcelowa. Skoro rozwa¿ana tu przyk³adowo interpretacja motta, tytu³u
i pewnych fragmentów S³owa i cia³a okazuje siê nietrafna, to trudno uwierzyæ, ¿e ogólne
prawo pozwoli na zrozumienie innych dzie³. Wyk³adnia motta jest doæ drobnym fragmentem interpretacji  wymaga jednak dok³adnej znajomoci powieci. A tego w³anie
najbardziej chyba brakuje autorowi ksi¹¿ki Retoryka a poznanie.
Problem poznania prawdy historycznej
W ostatnim rozdziale Juszczyk pyta o zagadnienie prawdy historycznej w powieciopisarstwie Parnickiego. Punktem wyjcia jest doæ archaiczna opozycja faktów i interpretacji  wed³ug autora recenzowanej ksi¹¿ki postacie s¹ ograniczone faktami, ich koniecznoci¹, ale te¿ maj¹ do dyspozycji wolnoæ interpretacji (s. 253). U badacza czêsto powo³uj¹cego siê na ponowoczesnych mylicieli dochodzi do ca³kowitego pomieszania ró¿nych
koncepcji. Bo jak odnaleæ spójnoæ choæby w takim zdaniu: u Parnickiego historycznej
prawdy nie ma, s¹ fakty, które mo¿emy dowolnie ³¹czyæ, aby z nich otrzymaæ bardziej lub
mniej prawdopodobn¹ konstrukcjê (s. 253)? Czym¿e s¹ fakty, skoro nie mog¹ byæ prawdziwe? Przyjêcie istnienia faktów i nieistnienia prawdy prowadzi, oczywicie, do sprzecznoci. Tak¿e trudno okreliæ prawdopodobieñstwo konstrukcji nie dysponuj¹c ¿adnym
pojêciem prawdy. Takiemu aporetycznemu podejciu nale¿a³oby przeciwstawiæ w¹tpliwoæ, czy w przypadku Parnickiego w ogóle mo¿na mówiæ o tak zmitologizowanym fenomenie jak fakt. W twórczoci tego pisarza sam fakt by³by ju¿ wynikiem wielu ujêæ,
wielu mo¿liwych przekszta³ceñ. Kuriozalny zatem wydaje siê zarzut ulegania ba³wochwalczemu traktowaniu »faktu« (s. 274).
Kilka stronic dalej Juszczyk zaprzecza swoim s³owom, twierdz¹c, ¿e w teoretyzuj¹cych wypowiedziach Parnicki zawsze przyznawa³ prymarn¹ pozycjê prawdzie historycznej
(s. 269)  i dalej: Prawda historyczna dla Parnickiego nie jest jednak tylko mitem (s. 272) 17.
Wspomina siê tu tak¿e o dowiadczeniu przedmiotów historycznych, o wczuwaniu siê w motywacje bohaterów czasów minionych jako o sposobie docierania do prawdy historycznej,
ale zaraz pojawia siê uwaga, ¿e brak zaufania do historii, tylekroæ sygnalizowany przez
Parnickiego, wynika z odrzucenia wiary w mo¿liwoæ dotarcia do historycznej rzeczywistoci (s. 273). Rozdzia³ koñczy stwierdzenie o prawdzie historycznej oparte na b³êdnym odczytaniu przytoczonego zbyt skrótowo fragmentu S³owa i cia³a. Juszczyk twierdzi, ¿e ParP a r n i c k i, S³owo i cia³o, s. 185.
Osobn¹ kwesti¹ bêdzie ocena z³udzenia (i mitu jako przypadku iluzji) przez Parnickiego.
W S³owie i ciele Akwilia przekonuje, ¿e tak¿e z³udzenie ma swoj¹ wartoæ. Nawet jako mit prawda
mog³aby byæ przydatna.
16
17
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nicki ca³y czas d¹¿y do prawdy historycznej, lecz zmienia jej rozumienie: prawda nie jest ju¿
odtworzeniem ci¹g³oci wydarzeñ [...], ale poznaniem ich przyczyn (s. 274). Wewnêtrznie
sprzeczne sformu³owanie (gdy¿ ci¹g³oæ poznania zwykle wi¹¿e siê z poznaniem zwi¹zków
przyczynowych) podparte zostaje cytatem, w którym Chozroes mówi o odrzuceniu zarówno
programu badañ zwi¹zanego z mityczno-religijn¹ opowieci¹, bo ta oferuje tylko lizganie
siê po powierzchni, jak i kieruj¹cego siê filozofi¹ atomistyczn¹ poznawania pojedynczych
uwarunkowañ, bez szansy dotarcia do czego ju¿ nie podlegaj¹cego w¹tpieniu. Zamiast tych
sposobów mówienia o przesz³oci Chozroes opowiada siê za pytaniem o znaczenie poszczególnych zdarzeñ i wykorzystanie tych interpretacji w dzia³aniu politycznym. Trudno jednak
uwa¿aæ s³owo Chozroesa za zgodne do koñca z pogl¹dami Parnickiego, druga czêæ powieci oparta jest na innych za³o¿eniach poznawczych i praktycznych.
Kwestia prawdy w twórczoci Parnickiego na pewno czeka na gruntowne opracowanie. Potrzeba na pocz¹tek ca³ociowej typologii ró¿nych pojêæ prawdy, jakie pojawiaj¹ siê
u autora Srebrnych or³ów. Zamiast analitycznych rozró¿nieñ Juszczyk oferuje nam trudn¹
do akceptacji mieszankê rozmaitych koncepcji, co prowadzi do niespójnoci, a nawet
sprzecznoci. W takiej interpretacji tekst Parnickiego jawi siê jako bezkresny be³kot,
w którym zapewne o nic nie mo¿e chodziæ, a nawet gdyby autor mia³ co do powiedzenia,
to pewnie nie potrafi³by tego zrobiæ bardziej zrozumiale.
Lektura S³owa i cia³a
Juszczyk przedstawia tak¿e w³asn¹ interpretacjê S³owa i cia³a. Nawi¹zuje do prac
Szymutki, który ustali³, ¿e listy w drugiej czêci utworu pisze Akwilia, i przeciwstawia im
interpretacje w zamierzeniu równie prawdopodobne i przekonuj¹ce. Interpretacje Juszczyka
daj¹ nam okazjê, by przyjrzeæ siê jego sposobowi czytania, dlatego chcia³bym tu przytoczyæ te wyk³adnie i poddaæ je analizie.
Badacz twierdzi, ¿e mo¿na uzasadniæ sprzeczne hipotezy, co ma wiadczyæ o nieistotnoci fabu³y u Parnickiego: argumentuje na rzecz dwóch hipotez  wed³ug pierwszej autorem listów jest Chozroes, wed³ug drugiej Orygenes. Przyjmuje, ¿e obie czêci powieci
pisane s¹ (mog¹ byæ) przez tê sam¹ osobê, co uzasadnia niezró¿nicowaniem jêzyka ca³oci
utworu. Choæ dwukrotnie przytacza fragment eseju Szymutki o odmiennoci dwóch czêci powieci, to w³aciwie nie udaje mu siê podaæ jakich racji uzasadniaj¹cych odrzucenie
tezy o podstawowej ró¿nicy miêdzy pierwszym a drugim zbiorem listów. Trudno jednak
dziwiæ siê, ¿e Juszczyk pomija osobnoæ ka¿dej z owych czêci, skoro nie jest w stanie
dostrzec tak ³atwo zauwa¿alnego szczegó³u, jak inne motto drugiej czêci, o czym wspomina³em poprzednio.
Pierwsza hipoteza (Chozroes autorem listów) zawarta jest w³aciwie w tekcie utworu, np. w informacji podawanej przez autorkê listów drugiej czêci o wrzodzie na rêce
Chozroesa, który uniemo¿liwia³by mu pisanie (zaprzeczenie pozwala wnioskowaæ, ¿e
odbiorca bra³ pod uwagê tak¹ mo¿liwoæ). Przeciwko tej hipotezie przemawia choæby to,
¿e w interesie zak³adnika nie by³o schwytanie Syna Zemsty, do czego znacz¹co przyczyni³a siê osoba pisz¹ca. Trudno zrozumieæ tak¿e stwierdzenia, ¿e Chozroes nie wywiera ¿adnego wp³ywu na swoje otoczenie i pozostaje mu tylko niekonkluzywne pisanie. Jest wprost
przeciwnie  poprzez pisanie prowadzi dzia³alnoæ polityczn¹. Trudno zreszt¹ wyobraziæ
sobie, ¿e w³adca partyjski wysy³a do wrogiego pañstwa nie dowiadczonego agenta-dyplomatê, lecz przysz³ego greckiego pisarza. Wed³ug Juszczyka Chozroes nie maj¹c osoby,
z któr¹ móg³by porozmawiaæ o trudniejszych zagadnieniach poznawczych, tworzy sobie
Markiê jako adresatkê swych wynurzeñ. Dopiero gdy dowiaduje siê o Orygenesie, kieruje
swoje listy do m³odego teologa za porednictwem Sekstosa. Informacja o Orygenesie pojawia siê jednak zbyt wczenie, by uzasadniæ tak¹ hipotezê  mimo i¿ Chozroes wie ju¿
o Orygenesie, napisze jeszcze ponad 40 listów do Markii.
Druga hipoteza jest znacznie bardziej oryginalna. Autorem ma byæ Orygenes. Juszczyk chce pokazaæ tak¿e nieoczywistoæ autorstwa pierwszej czêci  Chozroes nigdy nie
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przedstawia siê swoim imieniem. Badacz jednak nie zauwa¿a, ¿e pojawia siê w tych listach wiele informacji o relacjach rodzinnych, które w³aciwie pasuj¹ tylko do Chozroesa.
Nawet gdyby to nie on pisa³ listy, to ich autor podaje informacje, które wskazuj¹ w³anie
na osobê zak³adnika partyjskiego. Juszczyk twierdzi  a jest to drugi argument  ¿e partyjski zak³adnik nie mo¿e posiadaæ tak dobrej znajomoci ówczesnego chrzecijañstwa. Argument ten nie zgadza siê zarówno z wiedz¹ historyczn¹ 18, jak i z tekstem utworu 19. Wed³ug autora recenzowanej ksi¹¿ki Orygenes pisze listy, by zrozumieæ autokastracjê, której
dokona³ jeszcze przed rozpoczêciem pisania. Ma za tym przemawiaæ informacja w licie
24 czêci pierwszej. Pojawia siê tam wiadomoæ o obrzezaniu dotycz¹ca Syna Zemsty.
Juszczyk jednak rozumie sformu³owanie o takich, których pierwszym w ¿yciu znajomym
by³ kamienny nó¿ (cyt. na s. 154), jako informacjê o autokastracji (czy¿by chodzi³o o autokastracjê kilkutygodniowego niemowlaka?). Orygenes, pisz¹c, coraz bardziej czuje siê
kobiet¹ (mimo i¿ Juszczyk przychyla siê do mo¿liwoci, ¿e pisze wiele lat po samookaleczeniu), a¿ w koñcu postanawia zacz¹æ pisaæ jako kobieta, by w s³owach znaleæ rodzaj
kompensacji seksualnej innoci (s. 160).
O czytaniu Juszczyka wiele mówi¹ jego b³êdy filologiczne. Przyk³adem jest uwaga
o refleksji teologicznej w S³owie i ciele: Bo czy¿ mogliby j¹ uprawiaæ Pers lub rzymska
kurtyzana? A jednak jest tu obecna ponad wywodami Chozroesa i Markii (s. 215). Sugestiê, ¿e Pers z III wieku nie potrafi³by prowadziæ sporów teologicznych, trudno uzasadniæ,
gdy przypomni siê, ¿e ju¿ za kilkanacie lat pojawi siê Mani. Gorsze, ¿e Juszczyk myli
Parta z Persem: Chozroes jest Partem, Persem jest jego niewolnik Ardaszyr, zobowi¹zany s³u¿yæ Partowi na mocy s³owa rycerskiego. Ten Pers za kilkadziesi¹t lat obali rz¹dy
partyjskie i zapocz¹tkuje now¹ dynastiê, która dotrwa do czasów inwazji islamu. Chozroes w³anie jako Part mo¿e przeczuwaæ katastrofê, jaka zagra¿a w³adzy jego dynastii  Pers
natomiast w sytuacji kraju dostrzega szansê na przejêcie w³adzy. Pomylenie Parta z Persem to pozornie drobny b³¹d, ale tak naprawdê ca³kowicie uniemo¿liwia zrozumienie powieci, bo spora czêæ rozwa¿añ Chozroesa motywowana jest jego rodowodem  nie tylko
greckim, lecz tak¿e partyjskim.
Juszczyk twierdzi, ¿e w wiecie Parnickiego wszystkie mo¿liwoci interpretacji s¹ równie uprawomocnione, bo prawie nie ma w nim fabu³y. Dziwi siê, ¿e streszczenie tekstu historii 20 Koñca Zgody Narodów jest tak krótkie  liczy tylko kilkanacie stronic, gdy sama
powieæ ma ich kilkaset. Ma to wiadczyæ o niewa¿noci fabu³y, która zajmuje ma³o miejsca. Jak powinnimy rozumieæ takie wypowiedzi? Czy¿by badacz domaga³ siê, by streszczenie przekracza³o objêtociowo streszczany tekst? Takim stwierdzeniom wypada przeciwstawiæ zdanie, ¿e u Parnickiego nie wszystko mo¿e siê zdarzyæ, ¿e utwory maj¹ daj¹ce siê
rekonstruowaæ na podstawie powieciowych wypowiedzi fabu³y, teksty historii, dziêki którym potrafimy (choæ zawsze czêciowo, hipotetycznie, bez ostatniego s³owa) zrozumieæ, co
siê w³aciwie dzieje. A dzieje siê zwykle bardzo du¿o, tylko trzeba umieæ to wyczytaæ z utworu,
czy  zwyczajnie  chcieæ go czytaæ.
Podsumowanie
Juszczyk wysoko ocenia swoje badania: wnikliwa analiza jêzyka, stylu i zawartoci
owych dialogów ujawnia »monofonicznoæ« czy wrêcz poetyckoæ tej prozy (s. 281).
18
Przypomnijmy, ¿e chrzecijañstwo prze³omu II i III w. wykracza³o poza granice cesarstwa
rzymskiego, swoich wyznawców znajdowa³o równie¿ na terenach pod w³adz¹ partyjsk¹. Partowie
korzystali z pomocy ¿ydowskiej w trakcie wojen z Rzymem (czasy Trajana)  by prowadziæ skuteczn¹ dyplomacjê, musieli byæ zaznajomieni ze sporami wród ¿ydów i sekt oko³o¿ydowskich.
19
Osoba pisz¹ca w czêci pierwszej uzasadnia swoj¹ wiedzê o chrzecijañstwie tak¿e kontaktami z samymi chrzecijanami (choæby z Tacjanem).
20
Pojêcia tekst historii u¿ywam zgodnie z propozycj¹ S z y m u t k i (Zrozumieæ Parnickiego, s. 27).
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A o wyk³adni, zgodnie z któr¹ Orygenes pisze listy po autokastracji: takie rozszyfrowanie tej osoby uwa¿am za najciekawsze i znajduj¹ce potwierdzenie w tekcie (s. 213). Trudno siê zgodziæ z tak wysok¹ samoocen¹. Zamiast wnikliwych analiz znajdujemy w ksi¹¿ce
powierzchowne wyliczenia przyk³adów dobranych dla udowodnienia w¹tpliwych pogl¹dów. Równie¿ przyk³ady interpretacji, które zosta³y tu przytoczone, nie mog¹ zostaæ uznane za potwierdzone w tekcie, bo zwykle opieraj¹ siê na b³êdnych odczytaniach, a czêsto na zwyk³ych pomy³kach, co wiadczy o niezbyt intensywnej lekturze. Badacz chc¹cy
pisaæ o literaturze historycznej pope³nia b³êdy w³aciwe tylko najni¿szemu stopniowi nauki
szkolnej 21. Jak choæby w informacji, ¿e punktem wyjcia powieci staje siê fikcyjna sytuacja z czasów wojny prusko-francuskiej (w 1872 r.) (s. 181), a wiêc wojny zakoñczonej
faktycznie w roku 1871. Juszczyk pisze równie¿, ¿e Koniec... ukaza³ siê w 1956 roku!
(s. 120). Sêk w tym, ¿e powieæ zosta³a wydana rok wczeniej w paryskiej Bibliotece
»Kultury«, co oznacza³o tak¿e polityczn¹ deklaracjê Parnickiego, z której zreszt¹ ju¿ po
roku siê wycofuje, a jego ksi¹¿ki trafiaj¹ do Pax-u.
Ksi¹¿ka Retoryka a poznanie rozczarowuje jednak nie z powodu konkretnych b³êdów
interpretacyjnych, powierzchownych analiz czy niedostatków wiedzy historycznej, lecz
przede wszystkim ze wzglêdu na brak realizacji projektu, jaki zapowiada tytu³, a tak¿e
deklaracje autora. Juszczyk mia³ przedstawiæ ca³ociowe ujêcie metody pisarskiej oraz
inspiruj¹cy klucz do poznania [...] wiata Teodora Parnickiego (ostatnia strona ok³adki).
Mia³a to byæ wyk³adnia nowatorska na terenie parnickologii, pokazuj¹ca aktualnoæ tego
twórcy w humanistyce XXI wieku. Zasadnicze stwierdzenia badacza prowadz¹ jednak do
pogl¹dów znanych w parnickologii od dawna. Dla Juszczyka wszystko w omawianym
powieciopisarstwie wskazuje na autora, który próbuje uobecniæ siê w tekcie, objawiæ siê
czytelnikowi. Takie pogl¹dy zosta³y okrelone przez Szymutkê jako Szko³a £ukasiewicza 22 w artykule przedstawiaj¹cym sytuacjê badañ parnickologicznych w latach dziewiêædziesi¹tych. W artykule tym znajduje siê tak¿e krytyka podejcia autobiograficznego, które prowadzi do wielu aporii. Juszczyk jednak nie odnosi siê nigdzie do tego referatu, który
omawia i obala avant la lettre fundamentaln¹ czêæ jego stanowiska. Na ograniczenia mitu
personalnego wskazuje tak¿e pominiêty przez niego Bogdan Owczarek, który dostrzega
u Parnickiego w³anie demitologizacjê autobiografizmu 23.
W¹tpliwa jest te¿ nowoæ kategorii retorycznoci, wedle której Juszczyk interpretuje
twórczoæ Parnickiego. Interesuj¹ badacza choæby figury, jakich autor Srebrnych or³ów
u¿ywa w powieciach. Ale takie podejcie jest w³anie archaiczne  dzi wiadomo przecie¿, ¿e te figury mo¿emy odnaleæ w ka¿dej wypowiedzi potocznej, a nie tylko w specjalnie u³o¿onej mowie, rozwa¿ania powi¹zañ retoryki i pisma powinny za w wiêkszym stopniu
odnosiæ siê np. do Waltera Onga 24 i innych mylicieli, a nie do w¹tpliwej kategorii autoretorycznoci, której trudno nadaæ g³êbszy sens ni¿ po prostu rozbudowana autoperswazja:
autor tworzy dzie³o, by poznaæ siebie i objawiæ siê w tekcie. Zamiast jak¿e wspó³czesnych
rozwa¿añ o zale¿noci miêdzy retoryk¹ a poznaniem mo¿emy w ksi¹¿ce Juszczyka przeczytaæ o Parnickim jako o pisarzu, który usi³uje w swych »historycznych« tekstach uobecniæ samego siebie. Zarówno historia, jak i literatura s¹ tu tylko tworzywem dla tekstu-gry,
który czeka na detektywa zdolnego poprzez zewnêtrzn¹ warstwê historycznoci dotrzeæ do
jedynej sugerowanej przez tekst prawdy  prawdy o samym Teodorze Parnickim (s. 275).
Po co zatem czytaæ Parnickiego? Ksi¹¿ka Juszczyka brzmi jak paszkwil na Parnickiego
 bo czy mo¿e byæ bardziej bolesny cios dla pisarza ni¿ stwierdzenie, ¿e jedyne, a i najbardziej wartociowe, co z jego tekstów da siê wyczytaæ, to samo ich zapisanie? I jak przekonyP a r n i c k i, S³owo i cia³o, s. 15.
S. S z y m u t k o, Parnicki  ostatni pisarz bytu. W zb.: Sporne postaci polskiej literatury
wspó³czesnej. Kontynuacje. Red. A. Brodzka, L. Burska. Warszawa 1996, s. 104.
23
B. O w c z a r e k, Poetyka powieci niefabularnej. Warszawa 1999, s. 161162.
24
Zob. D. H e c k, Od bani do rozmowy. Pimiennoæ a oralnoæ w prozie Parnickiego.
W zb.: wiat Parnickiego.
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RECENZJE

waæ kogo do czytania tak absurdalnej literatury, w której kto ma nam siê objawiæ? Nie
wiadomo nawet, po co to objawienie czytelnikowi. Czy Parnicki z³oliwie oszukuje nas, i¿
ma co do (o)powiedzenia, po to tylko, by w koñcu objawiæ siê czytelnikowi, miej¹c siê, ¿e
kto czyta³, ten tr¹ba!?
Podsumowuj¹c, wypada stwierdziæ, ¿e ksi¹¿ka Juszczyka niewiele wnosi do parnickologii. Nie pomo¿e czytelnikowi zrozumieæ trudnego dzie³a, ale nie ma te¿ istotniejszej wartoci jako przedstawienie sposobu czytania Parnickiego. Przede wszystkim brakuje tu filologicznej rzetelnoci, brakuje powa¿nej lektury której z powieci. W ka¿dej z poprzednich
ksi¹¿ek o autorze Srebrnych or³ów moglimy spotkaæ mniej lub bardziej trafn¹ wyk³adniê
powieci opart¹ jednak na lekturze w miarê dok³adnej. Prace te pozwala³y czytelnikowi zdobyæ pewn¹ orientacjê w zagadkowym wiecie Parnickiego. Po przeczytaniu ksi¹¿ki Juszczyka mo¿na mieæ w¹tpliwoci, czy w ogóle warto siêgaæ po dzie³a tego twórcy, skoro
jedyne, co w nich mo¿emy znaleæ, to lady autora i bezkresny be³kot, jak mówi¹ o swoim
pisarstwie niektóre postacie, zapewne domagaj¹c siê zaprzeczenia ze strony czytelnika,
który w pozornym nie³adzie dostrze¿e jednak precyzyjn¹ konstrukcjê. Motywacji do przeczytania utworów Parnickiego musimy zatem szukaæ poza ksi¹¿k¹ Juszczyka.
Pawe³ Tomczok

(Uniwersytet l¹ski 
University of Silesia, Katowice)

Abstract
The book under revision presents a comprehensive interpretation of Teodor Parnicki writings
on the basis of the category poetics, rhetoric, and intertextuality. It also discusses the convention of
the historical novel and the problem of the truth and fiction in literary epistemology.

J o a n n a B i e l s k a - K r a w c z y k, MIÊDZY WIDZIALNYM A NIEWIDZIALNYM. WIDZENIE, KOLOR, WIAT£OCIEÑ I DZIE£A SZTUKI W TWÓRCZOCI
GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIÑSKIEGO. Kraków (2004). (Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych Universitas), ss. 436, 4 nlb. Modernizm w Polsce. Studia nad nowoczesn¹ polsk¹ literatur¹, sztuk¹, kultur¹ i myl¹ humanistyczn¹. [T.] 2. Pod
redakcj¹ W³odzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza.
Po pracach na temat wzajemnych relacji literatury i sztuki u Ró¿ewicza, Grochowiaka,
Gombrowicza pojawi³a siê wreszcie rozprawa o Grudziñskim. Ksi¹¿ka Joanny Bielskiej-Krawczyk jest prób¹ opisania ca³okszta³tu zwi¹zków ³¹cz¹cych dzie³o Gustawa Herlinga-Grudziñskiego ze sztukami plastycznymi, resp. malarstwem, i wyp³ywa z przekonania badaczki o przyczynkarskim charakterze dotychczasowych ujêæ oraz o ich metodologicznej
niedoskona³oci. Korespondencja sztuk jest tu rozumiana szeroko, dziêki czemu Bielska-Krawczyk mo¿e mówiæ o zwi¹zkach g³êbokich  i tymi siê zajmuje  polegaj¹cych m.in.
na wspólnej obu dziedzinom roli obrazowania, na odwo³ywaniu siê do ikonosfery, wyobrani malarskiej pisarzy. St¹d te¿ literaturê traktuje za Symonidesem z Keos jako mówi¹ce malarstwo; stroni¹c od problemów recepcji sztuki u Grudziñskiego, na mikrokategorie opisu prozy Herlinga wybiera pojêcia rezerwowane zwyczajowo dla dyskursu historii
sztuki: widzenie, kolor, wiat³ocieñ, i one te¿ wyznaczaj¹ dukt pracy, maj¹cy odzwierciedlaæ
proces powstawania dzie³a malarskiego, de facto dzie³a literatury piêknej. Na wy¿szym poziomie umieszcza badaczka pojêcia: widzialne i niewidzialne, które, przewijaj¹c siê przez
kolejne rozdzia³y, staj¹ siê makrokategoriami opisu prozy Grudziñskiego i dotycz¹ ju¿ nie
tylko w¹skiego kontekstu korespondencji sztuk, lecz tak¿e wiatopogl¹du twórcy i wi¹¿¹ siê
z wertykalnym ustrukturowaniem zawartej w prozie Herlinga koncepcji wiata. Wa¿ne bowiem dla pisarza jest czucie pod stopami »ziemi kryj¹cej zmar³ych«, ale te¿ wyra¿aj¹ce

