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wyobra�niowiec, pisz¹cy bez ogl¹dania siê na komunikatywno�æ swojego przekazu. Na-
rzêdziem tej nieskrêpowanej imaginacji sta³y siê brzmienia: przemy�lne aliteracje, instru-
mentacje, paronomazje, a tak¿e znaczenia � metafory, peryfrazy, oksymorony. Znakomi-
cie uj¹³ to w recenzenckim omówieniu Jacek Trznadel: otó¿ Czachorowski tworzy wieñce
metafor, tak jak dawniej tworzono wieñce sonetów. Zasadniczy problem z odbiorem jego
poezji polega na tym, ¿e tworzy � to ju¿ konstatacja Siewkowskiego � na krawêdzi jêzyko-
wego i artystycznego wyrazu, na krawêdzi rozumienia po prostu.

W utrudnieniu percepcji swoich tekstów Stanis³aw Czachorowski posuwa siê znacz-
nie dalej ni¿ jego przyjaciel, wielki �poeta osobny�, Miron Bia³oszewski. Chcia³oby siê
powiedzieæ � posuwa siê za daleko, staj¹c siê autorem ju¿ nie tylko osobnym, ale i osobli-
wym. Jednak Siewkowski próbuje broniæ duchowej op³acalno�ci niezwykle trudnej lektu-
ry wierszy Swena. Przy okazji interesuj¹co � aczkolwiek te¿ jedynie hermeneutycznie �
wyja�nia, jak mo¿na rozumieæ ten dodatek do metrykalnego imienia i nazwiska poety.
�Swen� to oczywi�cie imiê skandynawskie, staronordyckie, nadawane od X wieku, ale
szczególnie popularne w wieku XVIII. Oznacza m³odego mê¿czyznê pobieraj¹cego naukê
zawodu, czeladnika, który terminuje u swojego mistrza. Dopóki uczy siê rzemios³a � do-
póty jest �Swenem�, gdy sam staje siê mistrzem � nie okre�la siê ju¿ go w ten sposób.

Widz¹c zmagania poety z tworzywem jêzykowym, doskonale zobrazowane w anek-
sie zawieraj¹cym podobizny rêkopisów, trudno mieæ w¹tpliwo�ci, ¿e Czachorowski pod-
chodzi³ do s³owa z rzemie�lnicz¹ pokor¹ i precyzj¹. W �wietle takich argumentów by³ bez
w¹tpienia owym �Swenem� w znaczeniu imienia zaproponowanym przez Siewkowskie-
go. Nigdy jednak nie sta³ siê mistrzem liryki polskiej, nie osi¹gn¹³ pozycji porównywane-
go z nim Bia³oszewskiego � prawdziwego �mistrza Mirona�. Zdaje siê nawet, ¿e lepiej
funkcjonuj¹ w historii poezji, wymieniani razem z Czachorowskim w gronie wyobra�niow-
ców, Iredyñski i Czycz. Zw³aszcza ten drugi, który cieszy siê ostatnio patronackim wziê-
ciem w�ród najm³odszych pokoleñ pisarzy. Czy to siê zmieni, czy Stanis³aw Swen Cza-
chorowski wyjdzie z czy�æca albo wrêcz z piek³a literackiego zapomnienia? Trudno po-
wiedzieæ, ale ksi¹¿ki w rodzaju monografii Micha³a Siewkowskiego na pewno mog¹ w tym
pomóc.

Piotr £uszczykiewicz

J a c e k  G u t o r o w, NIEPODLEG£O�Æ G£OSU. SZKICE O POEZJI POLSKIEJ
PO 1968 ROKU. (Kraków) 2003. Spo³eczny Instytut Wydawniczy �Znak�, ss. 256.

Niepodleg³o�æ g³osu Jacka Gutorowa jest w zamierzeniu autora prób¹ prezentacji in-
dywidualnej metody krytycznej. Prezentacji, która nie polega na sformu³owaniu szczegó-
³owego programu, lecz na ogólnej deklaracji ilustrowanej analizami tekstów poetyckich.
Z wahaniem napisa³em �analizami tekstów�, usprawiedliwiony wy³¹cznie zapowiedzi¹
samego krytyka, który domaga siê, by �odrzuciæ protoko³y czystego rozumu i daæ siê uwie�æ
samemu tekstowi. St¹d postulat uwa¿nego czytania i trzymania siê litery tekstu, przy jed-
noczesnym k w e s t i o n o w a n i u  w s z e l a k i c h  i n t e r p r e t a c j i  p o z a-
l i t e r a c k i c h  (choæby tych t³umacz¹cych dzie³o w kontek�cie biografii, �wiatopogl¹du,
dyskursów teologicznych czy spo³eczno-politycznych)� (s. 12; podkre�l. M. T.). Realiza-
cji tego zadania nie u³atwia Gutorowowi sam uk³ad ksi¹¿ki, do którego klucz stanowi¹ nie
teksty, lecz nazwiska autorów. Tak wiêc, podzieliwszy swoj¹ publikacjê na cztery czê�ci,
pierwsz¹ z nich (Formy protestu) po�wiêci³ Gutorow czo³owym (krytyk u¿y³ s³owa: �nie-
którym�) poetom Nowej Fali oraz Bronis³awowi Majowi, bêd¹cemu, jak uwa¿a, kontynu-
atorem �nowofalowej przygody�. Czê�æ druga, zatytu³owana Nowe marzenie o niewinno-
�ci, zawiera, by pos³u¿yæ siê s³owami autora ksi¹¿ki, �szkice o Wojaczku, twórcach koja-
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rzonych ze �rodowiskiem »bruLionu«, a tak¿e tych poetach, którzy w interesuj¹cy sposób
rozwijaj¹ (mo¿e lepiej powiedzieæ: przekraczaj¹) poetykê �wietlickiego, Jaworskiego czy
Wilczyka� (s. 13), mianowicie o Ekierze, So�nickim i Ró¿yckim. Czê�æ trzecia (�lady i wiê-
zy) po�wiêcona zosta³a pisarzom poszukuj¹cym �nowego tonu lirycznego� � tym zwi¹za-
nym z �Literatur¹ na �wiecie� (Sommer, Pióro, Sosnowski), ale i Marcinowi Sendeckie-
mu oraz Tomaszowi Majeranowi. Czê�æ ostatnia (Punkty widzenia) jest zestawieniem szki-
ców stanowi¹cych �zbiór próbnych opisów wspó³czesnej poezji, krytyki literackiej, a tak¿e
miejsca literatury i kultury we wspó³czesnym �wiecie� (s. 13).

Owa personalna perspektywa zdominowa³a � wbrew, jak siê wydaje, intencjom kryty-
ka � jego lekturê utworów literackich. Teksty zosta³y przes³oniête przez wizerunek swych
twórców. Co wiêcej, to sami poeci � b¹d� bezpo�rednio, w odautorskich komentarzach
oraz w domniemanych przez krytyka �ladach inspiracji i nawi¹zañ, b¹d� po�rednio, po-
przez postawy i wybory �wiatopogl¹dowe 1 � wskazuj¹ Gutorowowi drogê krytycznolite-
rackiej refleksji. Dla przyk³adu wystarczy przywo³aæ szkic po�wiêcony twórczo�ci Stani-
s³awa Barañczaka, oparty na wypowiedziach poety zaczerpniêtych ze wstêpu do wyboru
jego wierszy oraz na stwierdzeniach zawartych w rozmowie z Krzysztofem Biedrzyckim.
Zatem nie litera tekstu, jak postuluje Gutorow, ale autokomentarz to podstawa odczytania
sensów. Na pytanie: �kto mówi w wierszach Barañczaka?� � odpowied� jest po lekturze
szkicu Gutorowa prosta � Barañczak.

Przywo³ane tu pytanie o nadawcê wypowiedzi stanowi � wed³ug s³ów autora Niepod-
leg³o�ci g³osu � istotê jego lekturowych poszukiwañ oraz do�wiadczeñ pisarskich. Opar³-
szy siê na teoriach Foucaulta, Ingardena, Tischnera i Barthes�a, Gutorow postanowi³ odna-
le�æ g ³ o s  polskiej poezji po 1968 roku. �Kto mówi? [...] Czyj g³os s³yszê? Do kogo
skierowane s¹ s³owa? W czyim imieniu?� (s. 5) � pyta, udaj¹c siê na poszukiwanie tego¿
g³osu. G³osu wydobywaj¹cego siê z wnêtrza tekstu, g³osu podlegaj¹cego �nieuchronnym
odbiciom, pog³osom, zniekszta³ceniom� (s. 6). Jak sam pisze: �Otwieraæ siê na g³osy i po-
g³osy obecne w tek�cie, przedzieraæ siê przez kolejne warstwy jêzyka w poszukiwaniu
�ladów egzystencji, odkrywaæ niejednoznaczno�ci i paradoksy, ukazywaæ fikcyjno�æ naj-
bardziej, zdawa³oby siê, autentycznych i prawdziwych g³osów albo te¿ szukaæ prostoty
i autentyzmu w g³osach na pozór marginalnych, ledwie s³yszalnych, dobiegaj¹cych gdzie�
z boku � tego rodzaju nakazy nie powinny byæ, jak s¹dzê, obce krytykowi literackiemu�
(s. 7). Lecz pomimo tylu stworzonych sobie mo¿liwo�ci interpretacyjnych (¿e wspomnê
jeszcze o tezie �ustawienia g³osu� Mi³osza) Gutorow nie potrafi³ z nich skorzystaæ.

Rozd�wiêk miêdzy programow¹ deklaracj¹ a ilustruj¹cymi j¹ rozwa¿aniami polega
na tym, ¿e w konkretnych przypadkach krytyk zapomina o g³osie, pos³uguj¹c siê w za-
mian pojêciem gestu, np.: �po raz pierwszy [w przypadku Nowej Fali] takie okre�lenie
g³osu przybra³o postaæ gestu pokoleniowego� (s. 10); �Kolejne tomy Kornhausera mówi¹
w³a�nie o tym: zaanga¿owaæ siê to najpierw wyci¹gn¹æ rêkê, odpowiedzieæ, zareagowaæ �
a dopiero potem zastanawiaæ siê nad kosztami takiego gestu� (s. 56); �Zagajewski powta-
rza chwyty i gesty, do których czytelnik jest ju¿ przyzwyczajony� (s. 69), a �Gest poetycki
nie jest dla niego gestem pustym� (s. 65); �Tradycja, któr¹ przywo³uje Zagajewski, oparta
jest w gruncie rzeczy na jednym ge�cie: spojrzeniu wstecz� (s. 80); �Uwa¿na lektura 2 obu
wydawnictw ujawnia, ¿e poetycka twórczo�æ Jarniewicza nie jest seri¹ przypadkowych

1 Ka¿dy wiersz to inna perspektywa i, co najciekawsze w �wietle deklaracji Gutorowa, ka¿dy
szkic to inny punkt wyj�cia: raz komentarz odautorski, raz postawa twórcy oraz sposób postrzegania
jego poezji, kiedy indziej przesz³o�æ czy stosunek do tradycji poezji powojennej, wreszcie filozofia
Platona czy filozofia w ogóle, a to dopiero czê�æ pierwsza ksi¹¿ki i d³ugo mo¿na by tak jeszcze
wymieniaæ. A przecie¿ punktem wyj�cia mia³ byæ sam wiersz. I na wierszu chcia³ siê Gutorow sku-
piaæ.

2 Na marginesie: ciekawe, jakie (czyje) wiersze czyta Gutorow �ot tak sobie, przed telewizo-
rem, ze s³uchawkami na uszach, w godzinie szczytu� (s. 204) � nie Sendeckiego, to wiem.
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konstatacji i gestów� (s. 172); �Ale czy takie odciêcie siê od �róde³ w³asnej twórczo�ci
[u Majerana] � czy te¿ wrêcz kwestionowanie ich istnienia � nie jest gestem znacz¹cym?�
(s. 215); �Ostatnie zdanie [przywo³ywanego fragmentu wiersza �wietlickiego] � mo¿e na-
wet wbrew sugerowanej lekko�ci � odczytujê jako powa¿ny, a nawet dramatyczny gest
egzystencjalny� (s. 225).

Wed³ug klasycznych zasad retoryki (a o jej znaczeniu dla najnowszej poezji Gutorow
mówi nie raz) pojêcie g³osu � elementu dialektyki � odnosi siê do istoty prowadzenia
sporu, jako�ci i klasy argumentów, logiki wywodu, itd., gest natomiast nale¿y ju¿ do sfery
wykonania, jest sposobem przekazu. Zestawienie g³osu i gestu to jakby wci¹¿ powracaj¹-
ce i nieustannie podwa¿ane rozró¿nienie na tre�æ i formê. Krytyk, chc¹c zajrzeæ w g³¹b,
zatrzymuje siê na powierzchni. Wiersze zdaj¹ siê mu jawiæ jak dom, do którego próbuje
siê dostaæ. Dom ów ma �ciany pokryte ró¿nokolorowymi, bardziej lub mniej czytelnymi,
napisami (s¹ to wszystkie konteksty, aluzje, tropy, dygresje, analogie), które Gutorow skrzêt-
nie odczytuje, staraj¹c siê znale�æ wskazówkê, w jaki sposób przenikn¹æ do wnêtrza (za-
pominaj¹c jednocze�nie o tym, ¿e drzwi czêsto s¹ po prostu otwarte). Dopiero z tym ogrom-
nym baga¿em wiedzy próbuje wej�æ a to kominem, a to przez okno, a to z kolei wywa¿a-
j¹c drzwi. I kiedy ju¿ uda mu siê ta sztuka, nie zauwa¿a, ¿e wkracza do �rodka w zab³oconych
butach...

Problemy Gutorowa z �wej�ciem� w poezjê wynikaj¹ � jak siê wydaje � ze swego
rodzaju beztroski (by nie powiedzieæ: nonszalancji) w pos³ugiwaniu siê tzw. aparatur¹ kry-
tyczn¹, zw³aszcza pojêciami z zakresu poetyki 3. Wymieniæ tu muszê �forsowny trochej�
(s. 135) z wiersza Dariusza So�nickiego, wystêpuj¹cy jakoby w drugiej czê�ci wersu: �a ja
mogê byæ pewny wróbli, szpaków, mazurków� (cyt. na s. 135). Pamiêtaj¹c o tym, ¿e tro-
chej jest stop¹ 2-sylabow¹, z pierwsz¹ sylab¹ akcentowan¹, to, zak³adaj¹c nawet hiperka-
taleksê (której tu oczywi�cie nie ma), nijak tego trocheja nie widaæ. Chyba ¿eby wzi¹æ pod
uwagê fragment ze �rodka wersu. Podobnie jest z nastêpnym przytaczanym przez Gutoro-
wa przyk³adem: �nie mo¿e byæ mowy. Zim¹ popiskiwania� (cyt. na s. 135). Ani tu nie ma
na pocz¹tku �trybu jambicznego� (jamb � stopa 2-sylabowa, z drug¹ sylab¹ akcentowan¹),
ani w dalszej czê�ci przej�cia �na zdecydowany tryb trocheiczny�; o �redniówce, która
nagle w tym jednym wersie siê pojawia, nie wspominaj¹c. Tym bardziej ¿e wiersz So�nic-
kiego jest wierszem tonicznym, a nie, jak mog³aby analiza Gutorowa wskazywaæ, sylabo-
tonicznym.

B³êdy te krytyk doprawia przek³amaniem (czy nadu¿yciem), stwierdzaj¹c, i¿ w przy-
wo³ywanym wierszu rytmów (tak nazywa wyrównan¹ liczbê sylab w wersie) jest wiêcej,
ni¿ on bierze pod uwagê, a niektórych nie bierze pod uwagê dlatego, ¿e �nie odgrywaj¹
one istotniejszej roli�. Liczba rytmów tych, pominiêtych przez Gutorowa, wynosi dok³ad-
nie � jeden (nie wspominaj¹c jednego wersu 11-zg³oskowego), 12-zg³oskowy, który obok
�dostojnego trzynastozg³oskowca� i �obcego czternastozg³oskowca�, stanowi jedn¹ trze-
ci¹ analizowanego wiersza. Byæ mo¿e, 12-zg³oskowiec jest neutralny, obojêtny, nie wzbu-
dza ¿adnych emocji. Ale pominiêcie to jest zwyk³¹ manipulacj¹.

W tym przypadku jednak Gutorow podpiera siê tekstem, cytuje. Niestety, czêsto czy-
telnik musi wierzyæ albo swoim do�wiadczeniom lekturowym, albo... krytykowi na s³owo.
Ten za�, pisz¹c ju¿ o Barañczaku (mo¿na to odnie�æ i do twórczo�ci reszty omawianych
poetów, w ró¿nych kombinacjach, ujmuj¹c co� lub dodaj¹c), stwierdza: �Trzeba przedzie-
raæ siê przez skomplikowane obrazy i metafory, wy³apywaæ �wiadomie wygrywane dwu-
znaczno�ci i gry s³ów, rozszyfrowywaæ aluzje i odniesienia literackie, pokonywaæ dystans
ironii, doszukiwaæ siê g³osu poety w g¹szczu g³osów iluzorycznych, sfabrykowanych ad

3 Autor nie mo¿e siê zdecydowaæ, czy chce byæ krytykiem, który z ironi¹ odnosi siê do �dro-
gich akademików� (s. 107), pisz¹c o akademickiej gorliwo�ci (s. 17), paplaninie (s. 223) i �rafina-
dzie� (s. 228), czy �Panem Profesorem, siedz¹cym w�ród pó³ek uginaj¹cych siê pod ciê¿arem ksi¹-
¿ek, analizuj¹cym w nieskoñczono�æ jeden wiersz, medytuj¹cym nad pojedyncz¹ metafor¹� (s. 233).
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hoc i maj¹cych udawaæ autentyczno�æ� (s. 35)... A przyk³adów prawie brakuje. Je�li ju¿
pojawiaj¹ siê cytaty z wierszy, to raczej w formie ozdobników ni¿ dowodów ilustruj¹cych
analizy.

Niewiedza Gutorowa dotyczy te¿ ca³ej sfery komunikacji literackiej, tj. relacji osobo-
wych zarówno wpisanych w utwór, jak i tych, które istniej¹ w rzeczywisto�ci pozateksto-
wej. Gutorow-krytyk uto¿samia �ja� liryczne wiersza z autorem, Gutorow-badacz nie za-
pomina szkolnej nauki, a mianowicie ¿e w poezji mówi �podmiot liryczny�. I nie tylko
mówi � mo¿na by dodaæ. Gdy krytyk zajmuje siê wierszem Sommera D³ugi jêzyk, na
w³asne pytanie � �Kto chodzi po mie�cie?� � odpowiada równie¿ pytaniem: �Podmiot
liryczny?� (s. 160). Natomiast przygl¹daj¹c siê utworowi Do licha, stwierdza: �Podmiot
liryczny zastanawia siê, jak mówiæ, a jednocze�nie mówi o tym do czytelnika� (s. 164).
Takie sformu³owania budz¹ u�miech swoj¹ nieporadno�ci¹. Jednak ca³kowitym nieporo-
zumieniem jest stosowanie okre�lenia �narrator wiersza�, które w Niepodleg³o�ci g³osu
pojawia siê kilkakrotnie, fa³szywie sugeruj¹c epicki wymiar wypowiedzi.

Podobny brak precyzji terminologicznej dotyczy kwestii odbiorców pozatekstowych.
Gutorow uznaje krytyka za kogo� lepszego ni¿ �zwyk³y� czytelnik (a idzie za tym poczu-
cie w³asnej wy¿szo�ci, nawet � wyj¹tkowo�ci), jakby zapominaj¹c, ¿e krytyk to jeden
z czytelników 4 � omylny i podlegaj¹cy swoim, czêsto skrajnie subiektywnym emocjom.
Z tym, ¿e obarczony dodatkow¹ odpowiedzialno�ci¹, wynikaj¹c¹ z publicznego ujawnia-
nia swych lekturowych odczuæ i przemy�leñ. Skoro tak � to niewybaczalny jest wskazany
tu wcze�niej brak wiedzy, który okre�liæ by mo¿na jako brak szacunku zarówno dla od-
biorcy poezji, jak i dla czytelnika Niepodleg³o�ci g³osu.

Licz¹c na wyrozumia³o�æ, Gutorow t³umaczy: �Zdajê sobie sprawê, ¿e uogólnienia
i nadmierne uproszczenia �le s³u¿¹ krytyce literackiej. Uproszczeniem jest mówienie o no-
wej poezji z jednoczesnym wy³¹czeniem kontekstu zwi¹zanego z poezj¹ mistrzów: Mi³o-
sza, Ró¿ewicza, Herberta� (s. 10). Z tym jednak nie jest tak �le. Owszem, gdy a¿ prosi siê
o Ró¿ewicza, Ró¿ewicz siê nie pojawia (co nie oznacza, ¿e nie ma go w ogóle), za to
Mi³osz � tak, przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji. A i dla Herberta znalaz³o siê miejsce
w tek�cie po�wiêconym nowoczesno�ci (rozumianej jako pewna �wra¿liwo�æ, stan �wia-
domo�ci, sposób reagowania na rzeczywisto�æ i dawania jej wyrazu�, s. 18) poezji Nowej
Fali, tek�cie, w którym kolejn¹ w tej ksi¹¿ce nieobecno�æ � poetów pokolenia �56 (wy³¹-
czaj¹c, czy w³¹czaj¹c, Herberta), t³umaczy Gutorow ju¿ nie uproszczeniem, lecz � arbi-
tralno�ci¹. �Uogólnieniem � pisze dalej we wstêpie krytyk � jest podchodzenie do nowej
poezji jako jednej historii czy przygody� (s. 10), ale on sam tak w³a�nie j¹ traktuje. Wed³ug
niego poezja po 1968 roku �wpisana jest w paradoks�, nazwany przez Gutorowa �para-
doksem niepodleg³ego g³osu�, polegaj¹cy z jednej strony na otwarciu �na to wszystko, co
by³o dotychczas wykluczane moc¹ poetyckiego decorum, w tym równie¿ na bie¿¹ce kwe-
stie polityczne i spo³eczne�, z drugiej na odrzucaniu dydaktyzmu i niechêci do zajmowa-
nia siê �spo³eczno-polityczn¹ dora�no�ci¹� (s. 10). Zgodziæ siê z tym mo¿na, je�li braæ
pod uwagê twórców nowofalowych, ale gdy dodaæ do tego chocia¿by omawianych w Nie-
podleg³o�ci g³osu � Wojaczka (¿yj¹cego przecie¿ �obok� poetów Nowej Fali), �wie-
tlickiego czy Podsiad³ê � teza opolskiego krytyka, nawet w jego odczuciu, przestaje prze-
konywaæ.

Kolejny zarzut do ksi¹¿ki Gutorowa, który pisze: �Oczywi�cie, nawet postulat »uwa¿-
nego czytania« wi¹¿e siê z pewnym stanowiskiem krytycznym. Jest to jednak stanowisko
otwarte, pozwalaj¹ce ka¿dorazowo zmieniaæ perspektywê, a tak¿e punkty wyj�cia i doj�cia�
(s. 12), to zarzut eklektyzmu metodologicznego. Stanowisko otwarte znaczy nijakie albo
w danej chwili wygodniejsze. Raz jest to metoda statystyczna, nawi¹zuj¹ca do s³ów-kluczy

4 Chocia¿ zdarza siê równie¿, ¿e Gutorow, chyba nie�wiadomie (w �wietle swoich wyk³adni),
nie mo¿e siê zdecydowaæ, czy chce byæ �tylko� czytelnikiem, czy �a¿� krytykiem.
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Algirdasa Juliena Greimasa (w szkicu o Krynickim), raz metoda porównawcza (w przypad-
ku poezji Wojaczka), wreszcie � deklarowany strukturalizm (odno�nie do Ró¿yckiego).

Tak naprawdê jednak wydaje siê, ¿e w metodzie krytycznej Gutorowa zakodowane
jest bardzo silnie to ostatnie � my�lenie strukturalne, ujawnione w momencie gdy sam
autor w jednym ze szkiców mówi o ujmowaniu wierszy �w kategoriach na po³y struktura-
listycznych� (s. 144). Nie zauwa¿a on wszak¿e, ¿e wszystkie wcze�niejsze (pó�niejsze
równie¿) teksty zawarte w jego ksi¹¿ce przesi¹kniête s¹ strukturalizmem, porz¹dkuj¹cym
�wiat dychotomicznie. I w ten sposób my�li Gutorow zastêpuj¹c ulubione przez struktura-
listów pojêcie �binarnych opozycji� terminem �paradoks�.

Pocz¹wszy od �wstêpnego�, ogólnego paradoksu, wiêkszo�æ propozycji poetyckich,
omawianych przez krytyka, jawi mu siê dychotomicznie. Tak wiêc: �kategoria paradoksu
jest w pisarstwie Zagajewskiego kategori¹ nadzwyczaj istotn¹ i p³odn¹� (s. 59), u Maja mamy
�dychotomiê �wiat³a i ciemno�ci� (s. 83), �barokowo�æ Wojaczka przejawia siê [...] przede
wszystkim w specyficznym ustawieniu g³osu. G³osu, w który wkrada siê dystans, który nie-
koniecznie wypowiada to, co chce powiedzieæ, który mówi poprzez paradoksy� (s. 93). Przy-
taczanie tych paradoksów (oraz prostych opozycji, jak góra�dó³) w komplecie, ze wzglêdu
na ich liczbê (w tek�cie o Wojaczku, jak i w ca³ej omawianej pozycji), nie ma sensu.

Ksi¹¿ka Jacka Gutorowa jest zbiorem szkiców powstaj¹cych na przestrzeni 10 lat 5. Ju¿
to jest wystarczaj¹cym sygna³em � dostrzegalnego tak¿e w lekturze � braku ca³o�ciowej
wizji poezji po 1968 roku. Dodatkowo formê, ju¿ w pewnym stopniu �nie skoñczon¹�, jak¹
jest szkic, Gutorow tnie czêsto jeszcze bardziej: albo oddzielaj¹c poszczególne czê�ci, np.
gwiazdkami, albo dopisuj¹c podtytu³y (�notatki�, �fragmenty�), co sugeruje, i¿ nie ma on
pomys³u na lekturê twórczo�ci niektórych poetów i wskazuje raczej na niespójno�æ jego
my�li, ale t³umaczon¹ tak jak w przypadku Zagajewskiego: ¿e fragmenty z ró¿nych lat, któ-
rych pewne �tezy i konstatacje [...] wzajemnie sobie przecz¹�, ostatecznie �dadz¹ pe³niejszy
obraz tej poezji; a mo¿e i pe³niejszy obraz [...] metody krytycznej [autora ksi¹¿ki]?� (s. 59).

Spójnej metody w Niepodleg³o�ci g³osu nie ma, ale gdyby szukaæ jakiej� jednolitej
my�li, to najbardziej spójna jest czê�æ pierwsza, dotycz¹ca twórczo�ci nowofalowej, Gu-
torowowi chyba najbli¿szej. Wynika to z postawionej przez niego tezy, któr¹ próbuje w po-
szczególnych szkicach tego rozdzia³u udowodniæ, a która jest wyrazem innego ni¿ dotych-
czas podej�cia do poezji tego pokolenia. Cech¹ poezji Nowej Fali, wed³ug Gutorowa, by³o
otwarcie siê na ró¿norodno�æ jêzyka, jej akceptacja i wykorzystanie.

Dwie kolejne czê�ci charakteryzuj¹ siê brakiem wyra�nego (a mo¿e trudnego do od-
nalezienia) pomys³u spajaj¹cego czy porz¹dkuj¹cego zebrane teksty oraz nie do koñca
zrozumia³ym doborem omawianych poetów. Przyczyna tkwi w tym, i¿ styl Gutorowa jest
metaforyczny, co powoduje, ¿e tok wywodu i konstatacje krytyka nie zawsze s¹ jasne.

Ogólnie rzecz bior¹c, �marzenie o niewinno�ci� (s. 91) to poszukiwanie czysto�ci jê-
zyka czy te¿ jêzyka mog¹cego wyraziæ rzeczywisto�æ i nadaæ jej sens. W utworach oma-
wianych w czê�ci trzeciej chodzi z kolei o poetyckie �zanurzanie siê w jêzyku� (s. 161),
co konotuje wymóg coraz wiêkszego zaanga¿owania ze strony czytelnika. Z obu czê�ci
wynika, ¿e �jêzyk jest nierozerwalnie zwi¹zany z egzystencj¹� (s. 176).

 Zamykaj¹ca ksi¹¿kê czê�æ czwarta zawiera, obok analizy znaczenia pojêcia estetyki
na prze³omie wieków XX i XXI oraz omówieñ dwóch modeli uprawiania krytyki (Mali-
szewski i Stala), ciekawy szkic, dotycz¹cy krytyki literackiej w jej stanie obecnym. Tekst
ten stanowi w zasadzie listê zarzutów kierowanych pod adresem wspó³czesnej krytyki,
w�ród których s¹ (wymieniam tylko najwa¿niejsze, podkre�lone przez autora): socjologi-
zacja (przewaga ¿ycia oko³oliterackiego nad literatur¹), polityzacja (�umieszczanie i kla-
syfikowanie utworów b¹d� ruchów literackich w kontekstach politycznych�, s. 231) oraz

5 Publikowanie zbiorów szkiców i esejów, przy jednoczesnym unikaniu ca³o�ciowych syntez,
monografii, pe³ni opisu � to, jak siê wydaje, �choroba� krytyki i historii literatury ostatnich lat.



RECENZJE246

felietonizacja (uproszczenie, zbanalizowanie dyskursu krytycznego). Patrz¹c przez pryz-
mat tego szkicu ksi¹¿kê Gutorowa mo¿na potraktowaæ jako próbê nawi¹zania do � rów-
nie¿ tam przywo³ywanych � starych, dobrych tradycji polskiej �powa¿nej� krytyki literac-
kiej. Próbê, niestety, nie w pe³ni udan¹.

Micha³ Traczyk

LOGOS I MYTHOS W KULTURZE XX WIEKU. Pod redakcj¹ S e w e r y n y
Wy s ³ o u c h, B o g u m i ³ y  K a n i e w s k i e j  i   M o n i k i  B r z ó s t o w i c z - K l a j n.
(Recenzenci: Jerzy Jarzêbski, Jerzy Smulski). Poznañ 2003. Wydawnictwo �Poznañ-
skie Studia Polonistyczne�, ss. 294. �Biblioteka Literacka »Poznañskich Studiów Poloni-
stycznych«�. Komitet Redakcyjny: Przemys³aw Czapliñski, Zbigniew Przychodniak, Piotr
�liwiñski. Tom 35.

Recenzowana ksi¹¿ka wydana jest jako 35 tom serii sygnowanej przez Instytut Filolo-
gii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obszerny, blisko 300-stronicowy zbiór
zwraca uwagê skromnym, ale czytelnym uk³adem typograficznym, ciekaw¹ plastycznie
ok³adk¹ (choæ wbrew zwyczajom edytorskim jest zamieszczanie na pierwszej stronie ok³adki
nazwisk redaktorów). Tom stanowi pok³osie konferencji naukowej Logos i mythos w kul-
turze XX wieku, zorganizowanej przez Zak³ad Semiotyki Literatury Instytutu Filologii
Polskiej UAM w dniach 3�5 grudnia 2001.

Z zapowiedzi we wstêpie wynika, ¿e czytelnicy pracy mog¹ stan¹æ wobec wielu cie-
kawych kwestii. Do najbardziej atrakcyjnych nale¿¹: sprecyzowanie pojêæ �logos� i �my-
thos� w dziedzinie literaturoznawstwa czy szerzej: wiedzy o kulturze, oraz przyjrzenie siê
ich wzajemnej relacji, która � zdaniem redaktorek i autorek wstêpu � przestaje byæ w kul-
turze XX wieku postrzegana jako oczywista opozycja.

Ksi¹¿ka Logos i mythos w kulturze XX wieku sytuuje siê w kilku odniesieniach wobec
stanu badañ. Mo¿e byæ traktowana jako kolejna praca z zakresu studiów nad kultur¹ siêga-
j¹ca po pojêcia filozoficzne. Przy czym warto zauwa¿yæ, ¿e wykorzystanie terminu �my-
thos�, �mit� jest w pi�miennictwie polskim niezwykle popularne 1. Wymieñmy jedynie
prace nowsze: Kategoria mitu w badaniach literackich Erazma Ku�my w tomie zbioro-
wym Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa (1992), Mit dzieciñstwa w sztu-
ce m³odopolskiej pod redakcj¹ Joanny Papuziñskiej (1992), Mit � eros � sacrum. Sytuacje
m³odopolskie Wojciecha Gutowskiego (1999), Mit Odysa w Gdañsku: antykizacja w sztu-
ce polskiej pod redakcj¹ Teresy Grzybkowskiej (2000), Stylizacje mityczne w prozie pol-
skiej po roku 1968 Tomasza Mizerkiewicza (2001), Mit Kresów w prozie Marii Rodziewi-
czówny Ewy Tierling-�led� (2002), Mit Orfeusza: inspiracje i reinterpretacje europejskiej
tradycji artystycznej pod redakcj¹ S³awomiry ¯erañskiej-Kominek (2003). Nie oznacza to
bynajmniej, ¿e kategoria ta zosta³a ostatecznie sformu³owana i do cna wykorzystana. Prze-
ciwnie � wydaje siê, ¿e du¿o tu jeszcze do zrobienia. Natomiast zarówno namys³ nad kate-
gori¹ logosu, jak i g³êbokie zanalizowanie opozycji postawionej w tytule s¹ w badaniach
polonistycznych ca³kowicie nowatorskie. W tym wypadku za najbli¿szy kontekst badaw-
czy mo¿na uznaæ przede wszystkim pracê Logos i mit estetyczno�ci Iwony Lorenc. W ksi¹¿-
ce tej badaczka idzie tropem, który bêdzie te¿ prowadzi³ autorów recenzowanego tomu.
Z punktu widzenia filozofii sztuki pokazuje i ocenia te koncepcje filozoficzne, które po-
dejmuj¹c kwestiê granic mo¿liwo�ci filozofii i mo¿liwo�ci rozumu, pos³uguj¹ siê termi-
nem �mit estetyczno�ci�. Iwona Lorenc podkre�la równie¿, i¿ prosta opozycja miêdzy

1 Zob. M. Wa l i ñ s k a, rec.: T. M i z e r k i e w i c z, Stylizacje mityczne w prozie polskiej po
roku 1968. �Pamiêtnik Literacki� 2003, z. 4, s. 263.


