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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.
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2 D. D e m b i ñ s k a, Logos. Has³o w: S³ownik pojêæ filozoficznych. Red. W. K r a j e w s k i.
Przy wspó³pr. R. B a n a j s k i e g o. Warszawa 1996, s. 115.

mitem estetyczno�ci a sfer¹ ratio jest obrazem obiegowym i jednostronnym. Nieco dal-
szym punktem orientacyjnym dla tomu Logos i mythos w kulturze XX wieku s¹ tak¿e roz-
prawy siêgaj¹ce po inne kategorie filozoficzne, takie jak �ethos� czy �warto�ci�.

Recenzowana praca sk³ada siê z trzech czê�ci. W pierwszej, zatytu³owanej Podstawo-
wy paradygmat..., mie�ci siê 5 artyku³ów przekrojowych, syntetyzuj¹cych, gdzie materia-
³em badañ jest kultura wspó³czesna jako taka; artyku³ów nie tyle polonistycznych, ile za-
haczaj¹cych o antropologiê, filozofiê, teologiê. Tu znalaz³y wiêc swoje miejsce rozwa¿a-
nia tycz¹ce zmian rozumienia pojêæ podstawowych dla zbioru oraz namys³ nad problemem
kryzysu postaw racjonalistycznych w wieku XX. Czê�æ druga � W stronê metafizyki i mitu
� przynosi 7 szkiców traktuj¹cych o ró¿nych zjawiskach polskiej prozy i poezji wspó³czes-
nej; chronologicznie � od poezji awangardowej Dwudziestolecia miêdzywojennego, po
piosenki Jacka Kaczmarskiego. Znajduj¹ siê tu prace omawiaj¹ce te zjawiska wspó³czes-
nej kultury polskiej, które k³ad¹ nacisk na my�lenie mityczne, poszukiwanie mitu b¹d�
jego kwestionowanie. W czê�ci ostatniej � Zmagania z logosem � umieszczono rozwa¿a-
nia na temat utworów, w których pojawia siê, ró¿nie rozumiany i traktowany, kult rozumu,
wiedzy, my�lenia. Spo�ród tekstów analizuj¹cych pi�miennictwo polskie � zajmuj¹ siê tu
one wy³¹cznie proz¹ � graficznie wyró¿niono dwa, tycz¹ce literatury niemieckiego obsza-
ru jêzykowego: twórczo�ci Hermanna Hessego i powie�ci Turbot Güntera Grassa.

Zanim przejdziemy do szczegó³owego omówienia ka¿dej z wypowiedzi buduj¹cych
tom Logos i mythos w kulturze XX wieku, warto podzieliæ siê ogólnym wra¿eniem, które
pozostaje po przeczytaniu pracy. Jest to ogromne bogactwo przywo³anego materia³u,
w zwi¹zku z czym pojawia siê postulat kontynuowania badañ i porz¹dkowania problema-
tyki w obrêbie kolejnych publikacji. Bo wielk¹ korzy�ci¹, jak¹ daj¹ konferencje, a potem
� zbiory interdyscyplinarne, jest na�wietlenie problemów z ró¿nych stron, bez konieczno-
�ci formu³owania ostatecznych diagnoz. Wydaje siê w³a�nie, i¿ recenzowana ksi¹¿ka jest
etapem �burzy mózgów�, po którym � wyra�my nadziejê � nast¹pi etap katalogowania
pomys³ów i tworzenia odpowiedzi.

Punktem odniesienia wszystkich recenzowanych artyku³ów s¹ pojêcia �logos� i �my-
thos�, ró¿nie rozumiane i interpretowane, zasadne wiêc wydaje siê przypomnienie ich naj-
bardziej ogólnych wyk³adni.

�Logos (gr. lógos � rachunek, s³owo, nauka, my�l, rozum) � pojêcie o bardzo bogatej
tre�ci, wprowadzone do filozofii przez Heraklita na oznaczenie miary i regu³y dzia³ania
przeciwieñstw, to¿samej z prawem oraz kosmicznym rozumem � zasad¹ zmiany i stawa-
nia siê; w³a�ciwy jest te¿ cz³owiekowi, u którego stanowi najwy¿sz¹ w³adzê poznawcz¹,
na nim te¿ opieraæ siê maj¹ normy etyczne (normy moralne) i prawa pañstwowe. Ten w¹-
tek podejm¹ stoicy [...]. Natomiast w systemach Platona [...] i Arystotelesa [...] logos zna-
czy tyle co: s³owo, mowa, my�l, rozum. W tym sensie pojêcia filozofowie wyró¿niaj¹
logos wewnêtrzny, jako my�l jeszcze nie wypowiedzian¹, oraz logos zewnêtrzny � wypo-
wiedziane ju¿ s³owo. Oba znaczenia, wzbogacone o tradycjê biblijn¹, pojawiaj¹ siê u Filo-
na z Aleksandrii, dla którego logos jest pierwsz¹ spo�ród Bo¿ych mocy, boskim rozumem
to¿samym ze �wiatem idei � wzorców. Filon równie¿ rozró¿nia logos wewnêtrzny � my�l
Boga, wzorce � idee oraz logos zewnêtrzny � dzia³anie, którego skutkiem jest odwzorowa-
nie idei w materialnych rzeczach. W chrze�cijañstwie logos oznacza S³owo Bo¿e, to¿same
z drug¹ Osob¹ Trójcy �wiêtej, wcielone w Jezusie Chrystusie [...]� 2.

�Mit (gr. mýthos � opowie�æ, legenda) � przednaukowa forma wyt³umaczenia �wiata
i próba nadania sensu ludzkiemu ¿yciu. Cel ten twórcy mitów (zazwyczaj anonimowi,
gdy¿ mity s¹ przewa¿nie wytworem zbiorowej wyobra�ni) osi¹gali w ten sposób, ¿e kon-
struowali opowie�ci o tym, jak to by³o »na pocz¹tku« � jak to bogowie albo istoty o bo-
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skich cechach (pochodzenia niebiañskiego, ale równie¿ ludzie albo zwierzêta czy nawet
przedmioty martwe, wyposa¿one w boskie mo¿liwo�ci) stwarza³y �wiat, ustanawia³y za-
sady postêpowania, nakazy i zakazy, obowi¹zuj¹ce odt¹d ludzi. Mity by³y pieczo³owicie
przekazywane cz³onkom danej wspólnoty � najlepiej w formie ustnej albo w formie spe-
cjalnych obrzêdów, odtwarzaj¹cych symboliczne wydarzenia, pó�niej w formie pisemnej
czy utrwalonej w dzie³ach sztuki [...]. Wyobra¿enia mityczne by³y te¿ jednym z funda-
mentów wiêzi spo³ecznej, gdy¿ ka¿da wspólnota odwo³ywa³a siê do swoich w³asnych mitów
(do swojej w³asnej mitologii) i wokó³ nich organizowa³a swoje my�lenie o �wiecie i swoj¹
praktykê ¿yciow¹; nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e badacze mitów (etnologowie, religioznaw-
cy) pokazuj¹, i¿ wyobra¿enia mityczne ró¿nych ludów ró¿ni¹ siê tylko form¹, natomiast
ich g³êboka tre�æ jest bardzo podobna� 3.

Czê�æ I omawianego tomu otwiera artyku³ El¿biety Kotkowskiej Logos zasad¹ wszech-
�wiata. Jest to praca ujmuj¹ca, z punktu widzenia teologii, kwestiê konieczno�ci istnienia
cz³owieka we wszech�wiecie. Kluczowym dla rozwa¿añ terminem jest �logos�, rozumia-
ny jako �s³owo�, �umys³�, �zamys³�, �boskie s³owo, które jest jednocze�nie dzia³aniem�. Ka¿dy
cz³owiek ma �wiadomo�æ otaczaj¹cej go rzeczywisto�ci. Najpowszechniejsze wyobra¿e-
nie modelu relacji pomiêdzy Bogiem, cz³owiekiem i wszech�wiatem to przekonanie, ¿e s¹
to �wiaty odrêbne, ale na siebie wp³ywaj¹ce. Natomiast teologia chrze�cijañska ujmuje
rzecz inaczej � owe trzy komponenty nie s¹ od siebie oddzielone, ale z siebie wynikaj¹.
Punktem doj�cia rozwa¿añ Kotkowskiej jest sformu³owanie wspó³czesnej zasady antro-
picznej jako zasady chrystycznej: �wiat jest tak zbudowany, ¿e istnienie cz³owieka staje
siê oczywisto�ci¹ � �wiat dostarcza warunków do powstania istot inteligentnych, a cz³o-
wiek jest we wszech�wiecie chciany i oczekiwany przez Boga.

Szkic Wojciecha Józefa Burszty Logos i mythos w antropologii kultury oscyluje wo-
kó³ kwestii opozycyjno�ci dwu tytu³owych kategorii. Autor, uwzglêdniaj¹c perspektywê
antropologii kulturowej, �ledzi przekszta³canie siê wzajemnych zale¿no�ci miêdzy logos
a mythos, k³ad¹c nacisk na punkty wêz³owe wzajemnych relacji. Tez¹ artyku³u jest stwier-
dzenie, i¿ opozycja miêdzy tym, co rozumowe, a tym, co mityczne, nie jest uniwersalna,
ale rozwinê³a siê w kulturze europejskiej, staj¹c siê jedn¹ z jej podwalin. Podleg³o�æ my-
thos wzglêdem logos wi¹¿e siê ze wzrostem znaczenia s³owa pisanego. W okresie o�wie-
cenia i wieku XIX nauka mia³a zast¹piæ mit i staæ siê now¹ mitologi¹. Natomiast w wie-
ku XX zanikaj¹ ostre polaryzacje: antropologia kultury przyznaje pierwiastek racjonalno-
�ci my�leniu przepojonemu mitem i � z drugiej strony � dostrzega pierwiastki mityczne
w my�leniu racjonalnym. Schy³ek ubieg³ego stulecia przynosi reorientacjê antropologii
i jej nakierowanie na mityczne wymiary wspó³czesno�ci. Autor wyra¿a przekonanie, ¿e
badania nad pojêciami zmierzaj¹ w stronê podkre�lania tego, co dla nich wspólne � w ich
centrum stoi wszak porz¹dek; logos i mythos s¹ nierozdzielne, wzajemnie siê inspiruj¹
i razem tworz¹ kulturê.

W rozprawie Logos i mythos we wspó³czesnych doktrynach. Czy zmiana paradygma-
tu? Erazm Ku�ma przeprowadza analizê interesuj¹cej nas opozycji, trac¹cej wspó³cze�nie
� jako relikt metafizyki � na znaczeniu. Znoszenie odbywa siê w ró¿ny sposób, co przed-
stawia badacz na przyk³adzie my�li Rolanda Barthes�a, Jacques�a Derridy oraz socjologa
Niklasa Luhmanna.

Rozwa¿ania Barthes�a (jeszcze na granicy strukturalizmu) opieraj¹ siê na tezie, ¿e
wszystko mo¿e byæ mitem, gdy¿ w systemie semiologicznym znak sk³adaj¹cy siê ze zna-
cz¹cego i znaczonego zawsze mo¿e staæ siê znacz¹cym, któremu przypisany zostanie nowy
sens, i tak wchodzi on w system mitu; znosi to de facto mo¿no�æ przeciwstawiania pojêæ.
Derrida atakuje natomiast logocentryzm pos³uguj¹cy siê opozycjami logicznymi. Owa
dekonstrukcja opozycji ma na celu zniesienie ich hierarchii. We wczesnych pracach Derri-

3 A. M i �, Mit. Has³o w: jw., s. 125.
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da atakuje logos jako centrum my�li europejskiej, w wypowiedziach pó�niejszych kusi go
ju¿ logika mitu � szuka wiêc �trzeciego rodzaju dyskursu�. Obaj, i Barthes, i Derrida, na-
le¿¹ � zdaniem Ku�my � do jednej formacji my�lowej, która w centrum postawi³a jêzyk
i uto¿sami³a go z my�leniem. Natomiast Luhmann nale¿y ju¿ do grupy innej, której my-
�lowym j¹drem jest nie jêzyk, ale komunikacja. Mit wch³ania tu logos, a logos poch³ania
mit, wszystko zatacza ko³o. W postmodernistycznym �wiecie nie ma jednolitych form i jed-
nego systemu warto�ci, co rodzi poszanowanie Innego. Dawny rozum szukaj¹cy pe³ni
przeistacza siê w rozum zdolny do d¹¿enia ku �strefie pomiêdzy�.

W pracy Klêska logosu. Rozwa¿ania o racjonalnej bezradno�ci kultury XX wieku wo-
bec fenomenu z³a Artur Jocz rekapituluje filozoficzne koncepcje z³a pojawiaj¹ce siê na
przestrzeni dziejów. Przypomina równie¿ historiê tworzenia siê teorii rozumowego okie³-
znania fenomenu. Zdaniem autora, o�wiecenie, które przynios³o próbê zakwestionowania
religii, obali³o tak¿e sam¹ metafizykê, a co za tym idzie � rozum jako pojêcie. Tak wiêc od
czasu o�wiecenia kultura jest pozbawiona �narzêdzi�, które pozwoli³yby poznaæ i wyt³u-
maczyæ istnienie z³a w rzeczywisto�ci. Badacz � za Theodorem Adorno � prezentuje po-
gl¹d o bezradno�ci rozumu wobec z³a wcielonego w wieku XX (Holocaust). Konstatacj¹
wynikaj¹c¹ z rozwa¿añ Jocza jest stwierdzenie niemocy wspó³czesnych koncepcji filozo-
ficznych, które nie maj¹ narzêdzi zdatnych do odró¿niania dobra od z³a. Racjonalizacja z³a
zmierza bowiem nie do jego wyja�nienia, ale � jego neutralizacji.

Szkic Logos � mythos � metamorphosis jako filozofia odnowy Anny Grzegorczyk to
kolejna w ksi¹¿ce praca z dziedziny filozofii. Badaczka, odwo³uj¹c siê do koncepcji Ri-
coeurowskich, przedstawia próbê zarysowania relacji pomiêdzy wyszczególnionymi w ty-
tule kategoriami; przy czym �logos� rozumiany jest tu jako �symbol�, a �metamorphosis�
jako �obszar potencjalnej, rzeczywistej przemiany�. Wszystkie komponenty �ci�le ³¹cz¹ siê
ze sob¹ w kole hermeneutycznym, wi¹¿¹c przesz³o�æ z przysz³o�ci¹, do�wiadczenie z anty-
cypacj¹. W relacji logos�mythos�metamorphosis zawarta jest, zdaniem badaczki, prawdzi-
wa miêdzyludzka komunikacja, gdy¿ prawda �skrywa byt w symbolu, ale ods³ania w micie�
(s. 58). Zerwanie tego uk³adu doprowadza wspó³cze�nie do wyczerpania komunikacji miê-
dzyludzkiej w egzystencji, sztuce, nauce, filozofii. Szans¹ na odnowienie humanistyki mo¿e
staæ siê powrót do fundamentalnego symbolu i odwrócenie siê od koncepcji neostruktura-
listycznych. Zwrot taki mia³by polegaæ � wedle autorki � na zderzeniu humanistyki z rze-
czywisto�ci¹ oraz afirmacji jedno�ci wszystkich istnieñ ludzkich.

W czê�ci II recenzowanego zbioru, zatytu³owanej W stronê metafizyki i mitu, szkice
u³o¿one s¹ w porz¹dku chronologicznym, wedle dat powstania omawianych utworów.
Wszystkie s¹ literaturoznawczymi analizami przypadków ró¿norodnego zastosowania per-
spektywy mitologicznej w dziele. Czê�æ tê otwieraj¹ rozwa¿ania Barbary Sienkiewicz �Nie
ma nic, a wszystko jest elips¹�. Jêzyk geometrii w poezji Stefana Flukowskiego. Pocz¹tek
artyku³u przynosi propozycjê badawcz¹ autorki rozwi¹zuj¹c¹ sporne kwestie zaliczania
poszczególnych poetów do Pierwszej b¹d� Drugiej Awangardy. Sienkiewicz sugeruje, by
mówiæ o pierwszym i drugim pokoleniu poetów awangardowych nale¿¹cych do szerszej
formacji modernistycznej. Twórczo�æ Stefana Flukowskiego to poezja negatywnego war-
to�ciowania miasta, mo¿e zatem byæ traktowana jako antyutopia cywilizacyjna. Nie jest,
oczywi�cie, Flukowski poet¹ mitycznym (niech nas nie zwiedzie umieszczenie szkicu w tej
czê�ci zbioru), ale przemy�lenia doprowadzaj¹ go do krytyki logosu i s¹ zapowiedzi¹ po-
nowoczesnej krytyki nauki. Badaczka opisuje fascynacjê autora S³oñca w kieracie geome-
tri¹ nieeuklidesow¹, wzglêdno�ci¹ form przyrody, co pozwala ujrzeæ �wiat jako twór nie-
jednoznaczny i nieuporz¹dkowany. Taki punkt widzenia daje Flukowskiemu sposobno�æ
zakwestionowania paradygmatu kartezjañsko-kantowskiego i doj�cia do wniosku, ¿e po-
znanie �wiata nie jest mo¿liwe.

Obszerna rozprawa Anny Sobolewskiej Mythos i logos w poezji indyjskiej oraz w twór-
czo�ci Aleksandra Wata k³adzie nacisk nie na opozycyjno�æ, ale na �cis³e zwi¹zki logosu
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i mitu. Przywo³uj¹c literackie przyk³ady z dwu odleg³ych kultur ilustruje autorka tezê, ¿e
mit jest g³êbok¹ prawd¹ ka¿dej kultury, literatury i religii, a dialog ekumeniczny stanowi
w istocie konfrontacjê mitów i metafor. Do�wiadczenie mistyczne � jedno z podstawo-
wych zainteresowañ badawczych Sobolewskiej � zawiera pierwiastki logos i mythos. W mi-
stycznej poezji indyjskiej, któr¹ siê w szkicu omawia (g³ówna czê�æ wywodu opiera siê na
interpretacji poematu Tysi¹c imion Wisznu), logos i mythos s¹ ze sob¹ �ci�le zwi¹zane.
Autorka rozprawy stwierdza jednak, ¿e mitologii indyjskiej nie mo¿na poddaæ �cis³ej ana-
lizie semantycznej � jest na to zbyt autotematyczna � co powoduje pewn¹ nieprzek³adal-
no�æ, a tak¿e wieloznaczno�æ interpretacji.

Na pytanie o to, czy w polskiej poezji wspó³czesnej istniej¹ teksty, w których w po-
dobny sposób przeplataj¹ siê oba komponenty, Sobolewska odpowiada twierdz¹co. Jako
przyk³ad podaje twórczo�æ Wata. Erudycyjna analiza tej poezji prowadzi autorkê do kon-
kluzji: mit i logos wspó³istniej¹ tu, gdy¿ mit jest kostiumem ¿ycia wewnêtrznego ze�rod-
kowanego wokó³ poszukiwania logosu � g³êbokiego sensu w³asnego istnienia. Przy czym
w tradycji indyjskiej j¹drem rzeczywisto�ci okazuje siê boska rado�æ, a u Wata � ból i nie
daj¹ce siê ukoiæ cierpienie.

Nastêpne rozwa¿ania: Magdaleny Lubelskiej Dok¹d odlatuje sowa Minerwy? �Trak-
tat teologiczny� Czes³awa Mi³osza, przynosz¹ analizê rozwoju motywu spowiedziowego
w twórczo�ci noblisty. W¹tek ten, przejawiaj¹cy siê w dzie³ach poety przez lat bez ma-
³a 30, znajduje swe rozwiniêcie i zwieñczenie w Traktacie teologicznym. Autorka artyku³u
zwraca uwagê na specyficzn¹ w poemacie sytuacjê komunikacyjn¹: adresatem wynurzeñ
jest Bóg, czytelnik to tylko �wiadek. Bohater Traktatu buntuje siê przeciw wszelkim wy-
k³adniom Absolutu, wobec czego tekst mo¿na odczytaæ jako dialog z teologi¹. Konkluzjê
autorki stanowi uznanie Mi³osza za heroicznego mitotwórcê, który rozum i nierozum przy-
wodzi do apologii wiêzi, braterstwa, wspólnoty i serdeczno�ci.

W artykule Beaty Przymusza³y Miêdzy cia³em a sensem... Metafizyka w poezji An-
ny �wirszczyñskiej napotykamy próbê nakre�lenia metafizyki cia³a. Z analizy twórczo�ci
poetki, nazwanej przez Mi³osza wprost �poetk¹ metafizyczn¹�, wy³ania siê obraz m¹dro-
�ci cia³a, swoistego �my�lenia cia³em�. U �wirszczyñskiej nie ma bowiem � zdaniem Przy-
musza³y � jednoznacznego podzia³u na cia³o i �wiadomo�æ; metafizyka cielesna jest za�
opowiedzeniem siê po stronie ca³o�ciowej wizji cz³owieka.

Kolejny szkic recenzowanego tomu to omówienie twórczo�ci Tadeusza Ró¿ewicza.
W pracy Ró¿ewicz, neoawangarda i kryzys logosu przedstawia Marcin Rychlewski inter-
pretacjê dzie³a autora Bia³ego ma³¿eñstwa poprzez pryzmat koncepcji neoawangardowych
i przekonanie o kryzysie logosu. W zwi¹zku wszak¿e z niejednorodnym charakterem pi-
sarstwa Ró¿ewicza taka optyka wyja�nia tylko niektóre jego tajemnice.

W czê�ci wstêpnej wywodu badacz wi¹¿e � za Steinerem i Sheppardem � prze³om
modernistyczny z rozpadem teorii o istnieniu ontologicznego centrum �wiata i kryzysem
logosu. Obserwowane u Ró¿ewicza: programowy antyestetyzm i degradacja formy maj¹
charakter g³êbszy i stanowi¹ konsekwencjê refleksji nad jêzykiem. Degradacja jêzyka jest
w wieku XX wynikiem rozpadu zarówno metafizycznego centrum, jak i o�wieceniowego
racjonalizmu; w zwi¹zku z tym os³abieniu ulegaj¹ relacje s³owo�przedmiot i s³owo�s³o-
wo. U Ró¿ewicza s³owa manifestuj¹ swoj¹ bezu¿yteczno�æ, pojawia siê postêpuj¹ca pro-
cedura redukcji jêzyka. Wszelkie doznania duchowe lokuje wiêc poeta w sferze my�lenia.
Punktem doj�cia artysty � i jest to konkluzja artyku³u � staje siê do�wiadczenie granic
sztuki, niewystarczalno�æ konwencji i jêzyka, a zarazem niemo¿no�æ ich odrzucenia.

Praca Paw³a Czapczyka, Mitologia na nowo odczytana. Wokó³ prozy poetyckiej Zbi-
gniewa Herberta, przynosi w istocie (w wê¿szym zakresie, ni¿ zapowiada tytu³) nowe
odczytanie Historii Minotaura. Autor szkicu przywo³uje ró¿norakie konteksty dla historii
Tezeusza i Minotaura: kulturowe, archeologiczne, historyczne i literackie. Pozwala to
wysnuæ wniosek, ¿e przesycony wspó³czuciem dla ofiary tekst Herberta stanowi wersjê
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niekanoniczn¹ mitu � a wiêc apokryf. W zwi¹zku z tym pojawia siê pytanie: co jest dla
Herberta kanonem? Zdaniem Czapczyka � i trudno siê z t¹ interpretacj¹ nie zgodziæ �
interesuje poetê opowie�æ zepchniêta na margines, zapomniana, ukryta.

Czê�æ tê zamykaj¹ rozwa¿ania Krzysztofa Gajdy Piosenki Jacka Kaczmarskiego. Od
demitologizacji do �b³agania o mit�. Autor skupia siê na analizie jednego z programów
Kaczmarskiego � powsta³ego w latach 1978�1980 Raju (wspó³autorzy: P. Gintrowski,
Z. £apiñski) � gdzie wszystkie 17 utworów oparto na nawi¹zaniach do szeroko pojêtych
mitów judeochrze�cijañskich. Raj prezentuje spójny i konsekwentny program artystyczny
� autorsk¹ wizjê historii �wiata i cz³owieka: postawienie Boga i bosko�ci w stan oskar¿e-
nia, co s³u¿y obna¿eniu i napiêtnowaniu totalitaryzmu jako doktryny urz¹dzaj¹cej �wiat na
wzór Boskiego porz¹dku. Ogólnoludzkim dramatem nie jest bowiem nieistnienie Boga,
ale zanik my�lenia mitycznego, bez którego skazani jeste�my na klêskê � pustkê, marazm
i ch³ód. Poezja Kaczmarskiego pokazuje wspó³czesne funkcjonowanie mitu, do którego
nikt nie przywi¹zuje wagi, w który nikt nie wierzy i którego porz¹dek zast¹piony zostaje
przez pozorn¹ stabilizacjê i religijn¹ ma³ostkowo�æ. Na tle obrazu zanikaj¹cych prze¿yæ
duchowych prezentuje bard swoj¹ ¿arliw¹ wiarê w literack¹ tradycjê � stra¿niczkê warto-
�ci prawdziwych.

Czê�æ III zbioru, Zmagania z logosem, zawiera 8 prac po�wiêconych w g³ównej mie-
rze literaturze polskiej. Pierwsza z nich to Bogumi³y Kaniewskiej Miêdzy s³owem a mil-
czeniem. Opowiadania Gustawa Herlinga-Grudziñskiego. Autorka zauwa¿a, ¿e wpisana
w twórczo�æ Herlinga-Grudziñskiego koncepcja kultury zak³ada jej ci¹g³o�æ i ca³o�æ, co
obecnie wydaje siê ju¿ staro�wieckie. Prócz tego � wystêpuj¹ce w jego dziele tradycyjne
pojmowanie funkcji literatury jako szukania klucza do rzeczywisto�ci sytuuje artystê w ob-
rêbie m i t u  l o g o s u. Co mia³oby to znaczyæ? Literatura drugiej po³owy XX wieku roz-
wija siê w atmosferze braku ufno�ci w s³owo (logos). U Herlinga-Grudziñskiego opowie�æ
nie rodzi siê ze zdarzeñ, lecz z jêzyka, zgodnie z za³o¿eniem, ¿e jedynym sensem u¿ycia
jêzyka jest chêæ zrozumienia �wiata. Jak radzi sobie pisarz z brakiem wiary w s³owo? Po-
jawia siê szukanie nowego logosu: o �wiecie nie da siê mówiæ wprost. W zwi¹zku z przy-
jêciem takich za³o¿eñ mythos autora Innego �wiata � zdaniem Kaniewskiej � to niewyra-
¿alne, to milczenie lub s³owo u¿yte niezwyczajnie.

Rozprawa Macieja Michalskiego Podmiot miêdzy dyskursami. Zmagania z racjonali-
zmem w twórczo�ci Ko³akowskiego i Lema przynosi refleksjê tycz¹c¹ przekraczania dys-
kursów i ich pozornej biegunowo�ci. W twórczo�ci obu wybitnych my�licieli uwidacznia
siê przekonanie o niemo¿no�ci wyra�nego postawienia opozycji logos�mythos, gdy¿ opo-
zycja ta jest stworzona z punktu widzenia logosu. W istocie swojej oba pojêcia maj¹ wspólne
korzenie i d¹¿¹ do poznania ca³o�ci: logos ró¿nicuje i porz¹dkuje (domena dyskursu na-
ukowego), mythos zmierza do znalezienia uniwersalnej prawdy (podstawa religii i litera-
tury). Jak stwierdza Michalski, na przestrzeni lat Ko³akowski i Lem zmienili dyskursy,
jakby na potwierdzenie pozorno�ci opozycji: Ko³akowski przeszed³ drogê od twórczo�ci
literackiej do filozofii, Lem � od prozy do filozoficznego dyskursu. Przekraczanie dyskur-
sów wynika u nich z poczucia niedostatku form � logos za bardzo ogranicza, mythos jest
za bardzo wzglêdne � i staje siê motorem ewolucji my�li. Obaj twórcy, choæ zaczynaj¹ od
racjonalizmu, dochodz¹ wiêc ostatecznie do metaracjonalizmu.

Tematem szkicu Moniki Brzóstowicz-Klajn Socrealistyczna opowie�æ o Utopii jest
szukanie tradycji i literaturoznawczych kontekstów dla powie�ci realizmu socjalistyczne-
go. Pytaniem wê¿szym jest próba rozpoznania zale¿no�ci miêdzy powie�ci¹ socrealistycz-
n¹ a utopi¹ literack¹. Powie�æ socrealistyczna podwa¿a swój realizm, gdy¿ �wiat przedsta-
wiony jest realny tylko � podobnie jak w science fiction � w odniesieniu do ideologii.
A �wiat doskona³y, zarówno fantastyczny, jak i socjalistyczny, powstanie, jak wiadomo,
dopiero w przysz³o�ci. Wnioski te przynosz¹ badaczce mo¿no�æ zaproponowania nowego
okre�lenia dla utopii, prozy science fiction i idylli: �fikcja niemimetyczna�. By³oby to przed-
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stawienie rzeczywisto�ci niezgodnej z wiedz¹ czytelnika o niej, ale w sposób daj¹cy siê
wyja�niæ i tej wiedzy nie podwa¿aj¹cy. Zdaniem badaczki, najbli¿sza tradycji literackiej
utopii okazuje siê w polskiej prozie lat piêædziesi¹tych bynajmniej nie powie�æ socreali-
styczna (utopia wcielona przestaje ni¹ de facto byæ), lecz fantastyka naukowa. A konte-
kstem bliskim powie�ci socrealistycznej jest w równej mierze utopia, jak i ba�ñ czy mit.

Jako nastêpna w recenzowanym tomie pojawia siê praca Aleksandry Bault Nowomo-
wa jako logos zdegradowany. �Meta� przypadki Kazimierza Or³osia. Autorka artyku³u
analizuje ró¿ne sposoby u¿ycia nowomowy w prozie Or³osia z lat siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych. Rozpad jêzyka-logosu opiera siê tu na kilku strategiach artystycznych:
zmianie kontekstu, wprowadzeniu ironii, parodii. Stosowanie jêzyka charakterystycznego
dla elit rz¹dz¹cych wi¹¿e siê z jego kompromitacj¹ i w ten sposób staje siê znakiem rozpa-
du komunizmu.

Szkic Agnieszki Czy¿ak Starcy w labiryncie. Proza lat osiemdziesi¹tych w poszuki-
waniu jêzyka przynosi refleksjê nad okresem w polskim literaturoznawstwie raczej zanie-
dbywanym. Proza lat 1982�1988, któr¹ w artykule reprezentuj¹ �wielcy starcy�: Konwic-
ki, Stryjkowski, Andrzejewski, My�liwski, Bocheñski, Terlecki, Newerly, Kazimierz Bran-
dys, przynosi � jak siê okazuje � ciekaw¹ diagnozê czasu utraty nadziei i rozpadu warto�ci.
W omawianych przez autorkê szkicu utworach oddaje to skupienie siê na prze¿yciach bo-
haterów starych i starzej¹cych siê, zagubionych, co symbolizuje labirynt � pl¹tanina za-
równo przestrzeni, jak i jêzyka. Nazwany tu �czasem starców� okres schy³ku komunizmu,
gdy zapotrzebowanie na opowie�æ o sensie �wiata staje siê spo³ecznie niewygodne, przy-
nosi zw¹tpienie w mit. Owo wygnanie z mitów zbiorowych � utrata mo¿no�ci komuniko-
wania siê wspólnoty � sk³ania �wielkich starców� do zwrócenia siê w stronê mitów indy-
widualnych, st¹d pojawia siê Odys, Micha³ Anio³, Robinson, ale zawsze pokonani przez
czas i niemi.

Mariusz Maciejewski w artykule S³owo i kicz w prozie Manueli Gretkowskiej zastana-
wia siê nad sposobami wyja�niania �wiata, które pojawiaj¹ siê w tekstach autorki Kabare-
tu metafizycznego. Badacz dochodzi do wniosku, ¿e w obrêbie tej twórczo�ci zrozumienie
sensu rzeczywisto�ci nie wydaje siê mo¿liwe, nie jest to zreszt¹ twórczo�ci owej zadanie.
Gretkowska nie daje wyk³adni �wiata, ale siê z niego �mieje, gdy¿ wobec jego niepojêtej
z³o¿ono�ci pozostaje jedynie zabawa. W zwi¹zku z ludycznym charakterem nawet powa¿-
na problematyka, jak np. zagadnienie Kaba³y, znajduje swój popularny wyk³ad i mo¿e byæ
�ród³em zabawy. Strategi¹ narracyjn¹, która na to pozwala, jest zastosowanie wszechogar-
niaj¹cego kiczu, rozumianego jako fa³sz, sztuka nieprawdziwa. Badacz sytuuje prozê Gret-
kowskiej w obrêbie literatury rozrywkowej, zdaje siê jednak, ¿e metanarracyjno�æ wielu
utworów, oparcie siê na kiczu, grotesce, ironii daje mo¿no�æ my�lenia o dziele skandalizu-
j¹cej pisarki jako o zbiorze wspólnym dla literatury niskiej i wysokoartystycznej.

Rozprawa Micha³a Januszkiewicza Miêdzy logos i mythos. O prozie Hermanna Hes-
sego przynosi konstatacje tycz¹ce niezwykle popularnej od czasu rewolty dzieci-kwiatów
twórczo�ci niemieckiego noblisty. Januszkiewicz uwa¿a, ¿e pisarstwo Hessego rozpiête
jest pomiêdzy logos a mythos, ¿e prawda ujawnia siê w nim na te dwa sposoby. W czê�ci
wstêpnej wywodu pojawiaj¹ siê konstatacje wprowadzaj¹ce do analizy twórczo�ci autora
Wilka stepowego. W kulturze europejskiej dominuje logos, mythos nie jest równorzêdn¹
racj¹, ale jedynie wypowiedzi¹ kontrapunktow¹. Tezê tê podwa¿a dopiero wiek XX ze
swoj¹ �wiadomo�ci¹ kryzysu Europy. Inne my�lenie o opozycji przynosi narratologia; w jej
perspektywie logos nie jest rozs¹dkiem, racjonalno�ci¹, lecz centrum, j¹drem ka¿dego mitu,
�opowie�ci to¿samo�ciowej�. Hesse � stwierdza badacz � ³¹czy oba komponenty, szuka
jedno�ci przeciwieñstw, a nie ostrych opozycji; logos i mythos ³¹cz¹ siê u niego w jedno,
daj¹c po prostu m¹dro�æ. Bohaterów Hessego cechuj¹ dwa typy postaw: cz³owiek rozs¹d-
ny (logosu) i pobo¿ny, który �³atwo zakochuje siê w mitologiach� (cyt. na s. 268). I choæ
sam pisarz uwa¿a³ siê za cz³owieka pobo¿nego, to � inaczej ni¿ dzieje siê wspó³cze�nie �
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nie negowa³ logocentryzmu. S¹dzi³, i¿ obie postawy s¹ równowa¿ne i choæ droga sztuki
okazuje siê trudniejsza i piêkniejsza, obie wiod¹ do tego samego celu.

Koñcz¹cy recenzowan¹ ksi¹¿kê szkic Seweryny Wys³ouch Logos przed trybuna³em
(o �Turbocie� Güntera Grassa) stanowi jej zwieñczenie i podsumowanie. W analizie po-
wie�ci (to ju¿ druga, po pracy Marii Janion, w literaturoznawstwie polskim g³êboka inter-
pretacja utworu) podkre�la autorka sprzeciw narratora wobec wszelkich logocentrycznych
ujêæ historii. Heglowska wizja dziejów jest bowiem, zdaniem Grassa, po prostu nieludzka
i �zmusza� do stwarzania wizji opozycyjnych, dostosowanych do cz³owieczej miary. Bu-
duje wiêc pisarz w Turbocie w³asn¹ wersjê historii pos³uguj¹c siê manipulowaniem fakta-
mi historycznymi i unikaniem perspektywy wybitnych jednostek. Jak zauwa¿a Wys³ouch,
powie�æ stanowi konfrontacjê dwóch porz¹dków: kartezjañskiego racjonalizmu i pradaw-
nej têsknoty do mitu. Obu koncepcjom odpowiadaj¹ w dziele dwaj opozycjoni�ci: mê-
drzec turbot (logos) oraz autor-bohater-narrator (mythos). Z konfrontacji ich postaw wyni-
ka ostateczne opowiedzenie siê za sfer¹ marzenia i mitu. Owo poszukiwanie mitu i têsk-
nota za nim, a wiêc � na jakim� poziomie � zwyciêstwo mitu, wydaje siê te¿ konkluzj¹
recenzowanego tomu.

Z uwa¿nego przyjrzenia siê poszczególnym wypowiedziom zawartym w pracy Logos
i mythos w kulturze XX wieku wy³ania siê kilka refleksji. O wielo�ci stanowisk badaw-
czych ju¿ wspominali�my, teraz nale¿y jedynie zaznaczyæ przewagê rozwa¿añ literaturo-
znawczych nad my�leniem o innych sferach kultury. Druga konstatacja wi¹¿e siê z kon-
frontacj¹ metodologii, postaw i s¹dów � mimo ich zró¿nicowania rysuj¹cy siê obraz jest
jednolicie krytyczny wobec wspó³czesno�ci: wszyscy badacze pisz¹ o g³êbokim kryzysie
kultury. I jeszcze uwaga tycz¹ca tytu³owej opozycji: w obrêbie poszczególnych studiów
czêsto zostaje ona ca³kowicie zniesiona, a zawsze � poddana gruntownej krytyce.

Kamila Budrowska


