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MIT  A  POWIE�Æ

PREZENTACJA  STANOWISK  TEORETYCZNYCH

Poniewa¿ najwa¿niejsze cele tego artyku³u stanowi¹ zarazem jego ogranicze-
nia, konieczne s¹ pewne uwagi wstêpne, wyja�niaj¹ce podtytu³. Skoncentrowa³em
siê na przedstawieniu pogl¹dów tych badaczy, którzy po�wiêcili uwagê relacji
miêdzy mitem a powie�ci¹. Tryb referuj¹cy wynika g³ównie z charakteru ich prac,
które zazwyczaj w niewielkim stopniu podlegaj¹ dyskusji. Trudno zreszt¹, aby
by³o inaczej, skoro niemal wszyscy autorzy podejmuj¹cy to zagadnienie zastrze-
gaj¹ siê, ¿e ich analizy nie wykraczaj¹ poza refleksje dotycz¹ce jednostkowych
powie�ci. Z tego wzglêdu moja próba mo¿e wydawaæ siê karko³omna, gdy¿ zasad-
niczo interesuje mnie aspekt teoretyczny tych prac. Dlatego te¿ wspomniana pre-
zentacja nabiera charakteru eksplikacji tam, gdzie perspektywa historycznolite-
racka zbyt przes³ania wa¿ny dla mnie materia³. Ryzyko by³o zatem du¿e, gdy¿
niniejszy dyskurs zosta³ stworzony � momentami � sztucznie; s¹dzê jednak, i¿ war-
to je podj¹æ, zw³aszcza i¿ sami teoretycy literatury rzadko siêgaj¹ po ten temat albo
nie czyni¹ tego zbyt systematycznie. Zale¿a³o mi, aby zaprezentowaæ ca³¹ � lub
niemal ca³¹ � panoramê istniej¹cych ujêæ. Z konieczno�ci musia³em usun¹æ przy-
k³ady, co spowodowa³o, i¿ artyku³ ma charakter do�æ abstrakcyjny. Brak ten stara-
³em siê zrekompensowaæ operuj¹c podstawow¹ terminologi¹ i dziel¹c tok wywo-
dów tak, aby wyodrêbnione grupy stanowisk nie zachodzi³y na siebie.

Powi¹zania mitu i powie�ci s¹ ujmowane na tak wielu poziomach, ¿e ich
przedstawienie wymaga wstêpnego uporz¹dkowania. Baz¹ dla wprowadzenia
systematyki jest typologia opisuj¹ca relacje mitu i literatury, która zosta³a wy-
pracowana przez krytykê mitograficzn¹. Do najbardziej precyzyjnych nale¿y
klasyfikacja, któr¹ zaproponowa³ John Vickery 

1, dlatego pos³u¿y ona jako na-
czelna zasada organizuj¹ca.

Pierwsza strategia wyprowadza podobieñstwo mitu i literatury ze wspólnych
pocz¹tków, mo¿na j¹ zatem nazwaæ g e n e t y c z n ¹. W jej ramach mieszcz¹ siê
dwie opcje; zgodnie z pierwsz¹ mit jest pierwotny, a literatura to zjawisko pó�niej-
sze, które z niego wyrasta i korzysta, dobieraj¹c odpowiednie dla siebie elementy;
zgodnie z drug¹ mit i literatura (oralna) od pocz¹tku istnia³y równolegle, dlatego

1 J. B. V i c k e r y, Literature and Myth. W zb.: Interrelations of Literature. Ed. J.-P. B a r r i-
c i e l l i, J. G i b a l d i. New York 1982.
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ró¿ni¹ siê jedynie funkcjonalnie (mit jest zwi¹zany z religi¹, literatura z ludycz-
nym wymiarem kultury, obie te funkcje wystêpuj¹ za� symultanicznie w rytuale).

Drugi typ analizy polega na odnalezieniu podobieñstw w zakresie tre�ci, czyli
na wykazaniu, w jaki sposób � i w jakim celu � literatura pos³uguje siê tworzywem
mitycznym (dlatego strategiê tê okre�la siê jako m a t e r i a ³ o w ¹). Te dwie per-
spektywy najczê�ciej siê nak³adaj¹, zatem przedstawia siê zarówno stopieñ nasy-
cenia tekstu w¹tkami mitycznymi (od zjawisk marginalnych, jak np. aluzja � do
pe³ni¹cych funkcjê dominanty tematycznej), jak te¿ intencje takich zabiegów (od
�ikonografii� do �ikonoklazmu�).

Trzeci � najczê�ciej podejmowany, ale i najbardziej kontrowersyjny � punkt
wyj�cia zak³ada jedynie pewien rodzaj f o r m a l n e j  zbie¿no�ci; podkre�la siê, i¿
mog¹ istnieæ sygna³y tekstowe (cechy bohaterów, formowanie czasu i przestrzeni,
sposób funkcjonowania jêzyka), które pozwalaj¹ dostrzec analogie do mitu (albo
przynajmniej do tzw. my�lenia mitycznego). Funkcjonuje on na zasadzie matrycy
czy ukrytej struktury, z której � �wiadomie b¹d� nie � korzysta pisarz, znacznie j¹
uzupe³niaj¹c i rozwijaj¹c.

Czwarty rodzaj strategii badacz okre�la jako ujêcie p s y c h o l o g i c z n e;
podobieñstwa miêdzy mitem a literatur¹ opieraj¹ siê bowiem na za³o¿eniach an-
tropologicznych i s¹ tak ogólne, i¿ prowadz¹ do zatracenia ró¿nic, czyli do przy-
znania statusu mitycznego ka¿demu (zw³aszcza wspó³czesnemu) dzie³u literac-
kiemu. Podkre�la siê zatem, ¿e oba zjawiska wynikaj¹ z potrzeby tworzenia fikcji,
w któr¹ mo¿na by wierzyæ; ³¹czy je tak¿e narracyjny charakter, który stanowi pod-
stawow¹ formê reagowania umys³u na zdarzenia otaczaj¹cego �wiata. Literatura
jest tu zatem �nowym mitem� wyra¿aj¹cym sytuacjê egzystencjaln¹ cz³owieka.

Adaptacja tego schematu wymaga dwóch uwag, a w zasadzie: zastrze¿eñ.
Pierwsze dotyczy terminu �powie�æ�, którego � je�li wyra�nie nie zaznaczê, ¿e
jest inaczej � bêdê u¿ywa³ w jego najbardziej ogólnym sensie, przyjmuj¹c, i¿ jest
to d³u¿sza narracja, kreuj¹ca pewien �wiat przedstawiony. Drugie zastrze¿enie po-
lega tym, i¿ stale pos³ugujê siê tu standardow¹ definicj¹ mitu 

2. Charakter jego zwi¹z-
ków jest wszechstronny, ale tak¿e niejednorodny; w przypadku pierwszej strategii
badawczej staram siê zarysowaæ te stanowiska, które ujmuj¹ ogólne w³asno�ci po-
wie�ci, bior¹c pod uwagê fakt, i¿ wywodzi siê ona � lub nie � z mitu. Równie odleg³¹
analogi¹ pos³uguje siê czwarta z prezentowanych tu metod; zak³ada ona, i¿:

we wspó³czesnych spo³eczeñstwach proza narracyjna, zw³aszcza powie�æ, zajê³a miejsce zare-
zerwowane w spo³eczno�ciach tradycyjnych dla recytacji mitów i legend 3.

Tutaj jest zatem podobnie: analiza polega na wykazaniu pewnych cech powie-
�ci, jakie mog¹ wynikaæ z tego, i¿ dzi� pe³ni ona rolê podobn¹ do tej, która dawniej
nale¿a³a do mitu. Najbli¿sze za� i najbardziej wymierne zale¿no�ci miêdzy tymi
zjawiskami dotycz¹ drugiej i trzeciej strategii badawczej, gdzie � tradycyjnie �
nastêpuje koncentracja refleksji wokó³ ró¿nych nawi¹zañ i przywo³añ wystêpuj¹-
cych w tek�cie powie�ciowym.

2 Mam tu na my�li okre�lenie proponowane przez wspó³czesne religioznawstwo: �Mit jest
wyra¿eniem tego, co �wiête, za pomoc¹ s³ów: przekazuje sytuacje i wydarzenia z pocz¹tku �wiata,
które pozostaj¹ wa¿ne dla podstawy i celu wszystkiego, co istnieje� (K. W. B o l l e, Myth: An Over-
view. W zb.: Encyclopedia of Religion. Ed. M. E l i a d e. T. 5. New York�London 1987, s. 26).

3 M. E l i a d e, Aspekty mitu. Prze³. P. M r ó w c z y ñ s k i. Warszawa 1998, s. 187�188.
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Te cztery ujêcia mog¹ siê wydaæ na tyle odleg³e, i¿ nieporównywalne; s¹dzê
jednak, i¿ ³¹czy je odpowied� na pytanie: co � i czy w ogóle � powie�æ mo¿e
zawdziêczaæ tak czy inaczej ujmowanej relacji z mitem?

Mit a powie�æ: problemy genezy

Kwestia genetycznych zale¿no�ci miêdzy mitem a powie�ci¹ ma znacz¹c¹ tra-
dycjê (nie tylko zreszt¹ w literaturoznawstwie), niemniej jednak stanowiska �
zwyczajowo � rozk³adaj¹ siê opozycyjnie: czê�æ autorów uwa¿a, i¿ nie istniej¹ tu
¿adne wa¿ne pokrewieñstwa, inni � przeciwnie � twierdz¹, i¿ bez mitu nie dosz³o-
by ani do narodzin, ani do rozwoju powie�ci. Zwolennicy pierwszej opcji k³ad¹
nacisk na okoliczno�ci powstania gatunku oraz podkre�laj¹ jego autonomiê. Za-
tem proces historycznoliteracki sk³ada siê tu z serii nastêpuj¹cych po sobie odrêb-
nych (i odró¿nialnych) form. Autorzy, którym z kolei taka wizja wydaje siê ogra-
niczona, twierdz¹, i¿ zwi¹zki miêdzy mitem a powie�ci¹ mo¿na dostrzec dopiero
wtedy, gdy literatura zostanie ujêta jako niepodzielne uniwersum, gdzie dokonuj¹
siê nieustanne przekszta³cenia. Aby je uchwyciæ, nale¿y jednak zrezygnowaæ
z perspektywy �ci�le gatunkowej i wprowadziæ inne, bardziej elastyczne pojêcia.

T e o r i e  r o z ³ ¹ c z n e

Autorzy przeciwstawiaj¹cy te zjawiska skupiaj¹ siê na wykazaniu odmien-
nych wizji �wiata, które warunkuj¹ ich powstanie. Najpe³niejszy � chocia¿ najbar-
dziej zwiêz³y � katalog ró¿nic sporz¹dzi³ Frank Kermode:

Mit funkcjonuje wewn¹trz schematów rytua³u, który zak³ada ca³kowite i adekwatne wy-
ja�nienia rzeczy, takimi, jakie one s¹ i by³y; jest sekwencj¹ zasadniczo niezmiennych gestów.
Powie�ci istniej¹, aby odkrywaæ rzeczy, i zmieniaj¹ siê, poniewa¿ zmieniaj¹ siê potrzeby nada-
wania sensu. Mity s¹ przedstawicielami sta³o�ci, powie�ci � zmiany. Mity wymagaj¹ absolut-
nej akceptacji, powie�ci � warunkowej. Mit nadaje sens w kategoriach utraconego porz¹dku
czasu, illud tempus, jak nazywa go Eliade; powie�æ, je¿eli jej siê to udaje, obdarza sensem to,
co tu i teraz, hoc tempus 4.

Zatem rozbie¿no�ci wystêpuj¹ w stylu odbioru i w charakterze referencji;
mechanizm ten jest zreszt¹ w pewien sposób skorelowany. Znamienne, ¿e mit
i powie�æ pe³ni¹ w stosunku do rzeczywisto�ci funkcjê eksplikuj¹c¹; wszelkie miê-
dzy nimi ró¿nice wynikaj¹ natomiast z przynale¿no�ci do krañcowo odmiennych
�wiatów. Po pierwsze, mit zak³ada, ¿e sens istnieje uprzednio, trzeba tylko go od-
kryæ. Powie�æ natomiast stanowi wysi³ek nadawania czy wrêcz narzucania znaczeñ,
które dodatkowo maj¹ charakter mniej lub bardziej subiektywny, gdy tymczasem
mit zawsze domaga siê obiektywno�ci. Po drugie, mit odsy³a do zdarzeñ, które s¹
wzorcowe, paradygmatyczne, dlatego mo¿na je tylko wiernie na�ladowaæ; powie�æ
tymczasem jest skierowana ku zjawiskom nowym i niepowtarzalnym.

Pierwszy z tych argumentów jest uwik³any w kontekst funkcjonalny � oddzie-
laj¹cy sacrum i profanum � dlatego raczej nie pojawia siê u pozosta³ych autorów.
Wielokrotnie powtarzana i rozwijana jest natomiast druga opozycja. Powie�æ od-
rzuca zatem fabu³ê mityczn¹, gdy¿ nie tylko nie odzwierciedla ona aktualnej rze-

4 F. K e r m o d e, The Sense of an Ending. London 1967, s. 39.
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czywisto�ci, ale jest sprzeczna z prawdopodobieñstwem 
5. Jednak najwa¿niejsza

ró¿nica dotyczy aspektu temporalnego:

wspó³czesna powie�æ � gatunek zindywidualizowanego spo³eczeñstwa � wraz ze swoj¹ wizj¹
cierpienia i upadku to¿samo�ci cz³owieka XX wieku ma obsesjê na punkcie czasu historyczne-
go. Czas, który Thomas Mann nazywa �medium narracji, poniewa¿ jest medium ¿ycia�, staje
siê czêsto jednym z g³ównych tematów powie�ci [...]. Strukturalne zasady wykorzystywane
przez autora s¹ czêsto tymi, które niszcz¹ cykliczn¹ i chrze�cijañsk¹ koncepcjê czasu jako
sta³ego trwania lub jako linearnej sekwencji; podlegamy bowiem obsesji na punkcie nowej
subiektywno�ci odzwierciedlonej w wydarzeniach historycznych [...] 6.

Nawet je¿eli s¹d ten powsta³ jedynie w oparciu o powie�æ XX-wieczn¹, to
mo¿na go uogólniæ w nastêpuj¹cy sposób: poniewa¿ mit nie przedstawia �wiata
historycznego, zatem jego narracja jest tylko prostym nastêpstwem, które trwa w
wiecznym �teraz�, bez podzia³u na strefy temporalne. Powie�æ ukazuje sekwen-
cjê, która pod tym wzglêdem przypomina historiê, i¿ zak³ada nieodwracalny bieg
zdarzeñ oraz nieuchronny ruch od tera�niejszo�ci do przysz³o�ci.

Oba zjawiska prezentuj¹ te¿ przeciwstawne roz³o¿enie akcentów w kwestii
spo³ecznej. Dla Georges�a Dumézila przej�cie od mitu do powie�ci

[polega na] zamianie scenariusza, który pierwotnie i ca³kowicie sk³ada³ siê z gestów rz¹dzo-
nych nie�miertelnymi obyczajami spo³eczeñstwa, na opowie�æ skoncentrowan¹ na losach jed-
nostki, która kieruje siê typowo ludzkimi uczuciami 7.

Nie jest to, jak zaznacza autor, problem obecno�ci czy reprezentacji grup spo-
³ecznych; jest to ró¿nica dotycz¹ca sposobu przedstawienia bohatera: mit operuje
perspektyw¹ zewnêtrzn¹, która jest czytelna dziêki kontekstowi religijnemu. Po-
wie�æ natomiast dociera do motywacji psychologicznych, nawet je¿eli te wynikaj¹
� po�rednio � z okoliczno�ci zewnêtrznych.

Spo�ród innych cech formalnych Kermode wskazuje na odmienny typ zakoñ-
czenia 

8. Fina³ mitu jest przewidywalny, gdy¿ wynika z nieuniknionego przezna-
czenia; powie�æ wszak¿e nie podlega podobnej determinacji; pos³uguje siê pery-
peti¹ prowadz¹c¹ do takiego zakoñczenia, które stanowi wyzwanie dla tradycyj-
nych oczekiwañ.

Wed³ug Claude�a Lévi-Straussa powie�æ pochodzi bezpo�rednio z os³abione-
go i zdegradowanego mitu. Jego pe³nowarto�ciowa forma sk³ada siê z paradygma-
tycznych powtórzeñ (mitemów), które dziêki analizie strukturalnej zostaj¹ wydo-
byte i ustawione tak, i¿ tworz¹ seriê opozycji znacz¹cych. W³a�ciwy mit zanika �
albo przekszta³ca siê w powie�æ � kiedy nad porz¹dkiem paradygmatycznym za-
czyna dominowaæ syntagmatyczny. Polega to na dodawaniu kolejnych epizodów

5 Zob. R. M a r i c h a l, Naissance du roman. W: Entretiens sur la renaissance du XII siècle.
Paris 1968. � I. Wa t t, Narodziny powie�ci. Prze³. A. K r e c z m a r. Warszawa 1973. � J. P. S t e r n,
On Realism. Boston 1973.

6 C. R o s e n f i e l d, Paradise of Snakes. Chicago 1967, s. 34. Ten typ argumentacji pojawia
siê przy wskazywaniu na ró¿nice miêdzy poezj¹ epick¹ a powie�ci¹. Zob. M. B a c h t i n, Epos
i powie�æ. W: Problemy literatury i estetyki. Prze³. W. G r a j e w s k i. Warszawa 1982. � J. O r t e g a
y  G a s s e t, Meditations on Quixote. University of Illinois Press 2000, s. 188.

7 G. D u m é z i l, Du mythe au roman. Paris 1970, s. 121. Zob. O r t e g a  y  G a s s e t, op. cit,
s. 138.

8 K e r m o d e, op. cit., s. 18.
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(najczê�ciej motywów przygodowych), które s¹ jedynie podobne do oryginalnych,
ale nie tworz¹ ju¿ wewnêtrznie uporz¹dkowanego ci¹gu opozycji.

Geneza decyduje o w³a�ciwo�ciach powie�ci, pomimo i¿ powie�æ uparcie sta-
ra siê na�ladowaæ zamkniêt¹ strukturê mitu (np. przez wprowadzenie opozycyj-
nych par bohaterów, jednoznacznego fina³u). Wci¹¿ jednak najwiêcej elementów
³¹czy j¹ z �form¹ wyczerpan¹�:

opowiadania [te] [...] nie koñcz¹ siê naprawdê: historia, któr¹ opowiadaj¹, nie jest zamkniêta.
Zaczyna siê ona od wydarzenia przypadkowego i trwa dziêki zniechêcaj¹cym i pozbawionym
przysz³o�ci przygodom, a koñczy siê nic nie zaradziwszy pocz¹tkowemu niedostatkowi, gdy¿
powrót bohatera niczego nie rozwi¹zuje [...] 9.

Lévi-Strauss stwierdza, i¿ mit jest narracj¹ bardzo zwart¹, w której dominuj¹
zwi¹zki paradygmatyczne (czyli struktura g³êboka); mit zdegradowany i powie�æ
powstaj¹ w wyniku nadmiernego usamodzielnienia siê funkcji fabulacyjnej (ba-
dacz nazywa to nawet �upadkiem w intrygê�). Kolekcjonowanie epizodów nisz-
czy mistern¹ sieæ opozycji, zw³aszcza w przypadku relacji: pocz¹tek�koniec. Nie
s¹ to miejsca bez znaczenia, ale w³a�nie dziêki temu, i¿ s¹ uk³adane zgodnie
z zasadami kompozycji lub konwencji, ich zwi¹zek strukturalny (w porównaniu
z mitem) pozostaje nik³y 

10.

D i a l e k t y k a  m i t u  w e d ³ u g  N o r t h r o p e�a  F r y e�a

K³opot z teoriami Frye�a polega nie tylko na tym, i¿ jest w�ród nich i taka,
któr¹ mo¿na zaklasyfikowaæ do poprzedniej grupy; kiedy bowiem autor przedsta-
wia koncepcjê powie�ci (jako gatunku) � a nawet realizmu (jako konwencji) �
zupe³nie pomija wypracowane definicje mitu. Jego relacje z literatur¹ Frye roz-
patruje tylko w perspektywie historycznej, co pozwala umie�ciæ te dociekania
w czê�ci po�wiêconej problemom genetycznym.

Aby przedstawiæ owe zale¿no�ci, badacz rezygnuje z kategorii gatunku, która
zostaje zast¹piona pojêciem bardziej elastycznym � �modus [mode]�. Termin ten
Frye wyprowadzi³ z pojêcia �charakter [ethos]�, którym pos³uguje siê Arystoteles
w Poetyce. W Anatomy of Criticism oznacza ono zespó³ relacji miêdzy jednostk¹
a spo³eczno�ci¹. Maj¹ one kontekst zewnêtrzny i wewnêtrzny; w pierwszym przy-
padku (modus tematyczny) dotycz¹ wiêzi ³¹cz¹cej autora i odbiorców; w drugim
(modus fikcyjny) � bohatera i otoczenie, w którym dzia³a. Modus tematyczny okre-
�la moc perswazyjn¹: pisarz wykorzystuje elementy utworu, aby kszta³towaæ ocze-
kiwania odbiorców oraz przekazywaæ sens (dianoia). Modus fikcyjny odsy³a je-
dynie do dzia³añ bohatera, które s¹ ujête jako funkcja fabu³y (plot). Jakkolwiek
Frye podkre�la, i¿ ka¿de dzie³o ma zarówno tematyczny, jak i fikcyjny aspekt, to
jednak istniej¹ utwory, w których jeden z nich zdecydowanie dominuje. Poniewa¿

  9 C. L é v i - S t r a u s s, Mythologiques III. L�orgine des manières de table. Paris 1968, s. 106.
10 Warto tu zauwa¿yæ, i¿ podobn¹ my�l o wiele wcze�niej sformu³owali M. H o r k h e i m e r

i Th. W. A d o r n o  (Dialektyka o�wiecenia. Prze³. M. £ u k a s i e w i c z. Przek³ad przejrza³, pos³o-
wiem opatrzy³ M. J. S i e m e k. Warszawa 1994, s. 95), podaj¹c jej semantyczne (a nie tylko struk-
turalne) uzasadnienie: �Transpozycja mitów w powie�æ, jak siê to dokonuje w opowiadaniu o przy-
godach, nie tyle je [tj. mity] fa³szuje, co przede wszystkim umieszcza w czasie, ukazuj¹c przepa�æ,
jaka dzieli mit od ojczyzny i pojednania�.
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mit i epika (oraz dramat) znajduj¹ miejsce w typologii modusów fikcyjnych, jej
po�wiêcone bêd¹ dalsze rozwa¿ania.

Rozwój literatury zostaje ujêty jako sekwencja piêciu modusów, a kryterium
ich podzia³u pos³uguje siê skal¹ mocy bohatera, ujawnion¹ dziêki jego relacjom
z innymi postaciami lub otoczeniem. Kolejno�æ jest zatem nastêpuj¹ca:

1. Je¿eli bohater przewy¿sza pod wzglêdem rodzaju zarówno inne postacie, jak i otocze-
nie z³o¿one z innych ludzi, to jest on bytem boskim, a opowie�æ o nim bêdzie m i t e m  [myth]
w przyjêtym sensie historii o bogu. [...]

2. Je¿eli bohater przewy¿sza pod wzglêdem stopnia innych ludzi i swoje otocznie, to jest
typowym bohaterem r o m a n s u  [romance],  którego dzia³ania s¹ cudowne, ale który okre�la
sam siebie jako istotê ludzk¹. Bohater romansu porusza siê w �wiecie, w którym zwyczajne
prawa natury s¹ lekcewa¿¹co zawieszone: cuda odwagi i wytrzyma³o�ci s¹ nienaturalne dla
nas, ale naturalne dla niego, a zaczarowana broñ, rozmawianie ze zwierzêtami, straszenie ogrów
i czarownic oraz talizmany cudownej mocy nie naruszaj¹ zasady prawdopodobieñstwa, skoro
za³o¿enia romansu zosta³y ju¿ ustanowione. [...]

3. Je¿eli bohater przewy¿sza pod wzglêdem stopnia innych ludzi, ale nie swoje naturalne
�rodowisko, to jest on przywódc¹. Ma w³adzê, namiêtno�ci i mo¿liwo�ci ekspresji daleko wiêksze
ni¿ inni, ale to, co czyni, jest podporz¹dkowane zarówno krytyce spo³ecznej, jak i porz¹dkowi
natury. To bohater modusu w y s o k o m i m e t y c z n e g o  [high mimetic mode], wystêpuj¹ce-
go najczê�ciej w epice i tragedii [...].

4. Je¿eli bohater nie przewy¿sza ani ludzi, ani swojego otoczenia, to jest on jednym z nas:
uto¿samiamy siê z jego zwyczajnym cz³owieczeñstwem i wymagamy od autora tych samych
kanonów prawdopodobieñstwa, których u¿ywamy w naszym w³asnym do�wiadczeniu. To czy-
ni go bohaterem modusu n i s k o m i m e t y c z n e g o   [low mimetic mode], który wystêpuje
najczê�ciej w komedii i fikcjach realistycznych. [...]

5. Je¿eli bohater jest ni¿szy pod wzglêdem mocy lub inteligencji od nas samych, tak ¿e
mamy poczucie spogl¹dania z góry na widok niewoli, frustracji lub absurdu, wówczas nale¿y
on do modusu i r o n i c z n e g o   [ironic mode]. Jest to prawd¹ nawet wtedy, gdy czytelnik
czuje, i¿ jest � lub móg³by byæ � w tej samej sytuacji, jako ¿e sytuacja jest oceniana za pomoc¹
norm wiêkszej wolno�ci 11.

Historia literatury polega na osi¹ganiu dominacji przez kolejny modus; ponie-
wa¿ jednak pierwszy i pi¹ty okazuj¹ siê bardzo zbli¿one, mo¿na przyj¹æ, powiada
Frye, ¿e rozwój ten zatacza pe³ny kr¹g � i w ten sposób literatura XX wieku wraca do
swoich korzeni mitycznych.

Sekwencja zostaje jeszcze wzbogacona podwójnym podzia³em; ka¿dy modus
ma wersjê naiwn¹ i wypracowan¹ oraz � co wa¿niejsze � tragiczn¹ i komiczn¹.
Ostatnia dystynkcja zale¿y od relacji bohatera ze spo³eczno�ci¹; tam, gdzie jest on
izolowany, funkcjonuje tragiczny modus fikcyjny; tam natomiast, gdzie postaæ
integruje siê ze wspólnot¹ � komiczny modus fikcyjny.

Omawianie wszystkich piêciu kategorii nie wydaje siê konieczne, dlatego skon-
centrujê siê na pierwszej i czwartej, gdy¿ one s¹ � z punktu widzenia powie�ci �
najwa¿niejsze.

Lakoniczny charakter prezentacji modusu mitycznego wynika m.in. st¹d, i¿
Frye implicite odwo³uje siê do Nietzscheañskiej opozycji Dionizos�Apollo. Mity
tragiczne s¹ dionizyjskie: przedstawiaj¹ historiê odrzuconego i umieraj¹cego boga
(Orfeusz, Chrystus). Jego samotno�æ jest zrekompensowana przez reakcjê natu-
ry, która w obliczu jego cierpienia odczuwa �uroczyste wspó³czucie� (�solemn
sympathy�). Mity komiczne s¹ apolliñskie: opowiadaj¹ o tym, jak bohater � po
przej�ciu prób � zostaje przyjêty do spo³eczno�ci bogów.

11 N. F r y e, Anatomy of Criticism. Princeton 1957, s. 33�34.
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Tragedia niskomimetyczna przedstawia bohatera, którego osamotnienie jest
spowodowane s³abo�ciami lub niepowodzeniami. Los ten dotyczy raczej poszcze-
gólnych jednostek, gdy¿ spo³eczeñstwo, w którym modus funkcjonuje, jest zindy-
widualizowane. Postaæ powoduje te¿ u czytelnika silny rezonans (pathos), ponie-
wa¿ odwo³uje siê do jego poziomu do�wiadczenia.

W formie wypracowanej tragedia niskomimetyczna:

jest studium oddzielonego umys³u; jest opowie�ci¹ o tym, jak kto� [...] zostaje z³amany przez
konflikt miêdzy wewnêtrznym a zewnêtrznym �wiatem, miêdzy wyobra¿on¹ rzeczywisto�ci¹
a tym rodzajem rzeczywisto�ci, który zosta³ ustanowiony za pomoc¹ spo³ecznego konsensusu.
Taka tragedia mo¿e dotyczyæ, jak to jest czêsto u Balzaka, manii albo obsesji na punkcie awansu;
jest zatem g³ównym niskomimetycznym odpowiednikiem utworu o upadku przywódcy. Mo¿e
te¿ przedstawiaæ konflikt wewnêtrznego i zewnêtrznego ¿ycia jak w Pani Bovary czy Lordzie
Jimie lub wp³yw nieugiêtej moralno�ci na do�wiadczenie jak u Melvilla czy Ibsena 12.

Typem bohatera jest alzon � oszust, który stara siê byæ kim� innym, ni¿ jest. Jego
zachowanie wynika jednak nie tyle z hipokryzji, ile z braku samowiedzy, dlatego
modus ten � zw³aszcza w prozatorskiej realizacji � czêsto przedstawia anatomiê
ob³êdu lub pragnieñ patologicznych. Fabu³a niskomimetycznej komedii prowadzi
do przywrócenia jedno�ci miêdzy bohaterem a wspólnot¹. Osi¹gniêcie wysokiej
pozycji spo³ecznej wymaga jednak postêpowania moralnie dwuznacznego, którego
analiza jest celem pisarzy takich jak Stendhal. Typem bohatera jest tu picaro � po-
staæ sympatyczna, inteligentna i pozbawiona trwa³ych zasad etycznych.

Ustalenie relacji miêdzy modusem mitycznym a modusem niskomimetycz-
nym jest o tyle wa¿ne, o ile � jak zaznacza Frye � reprezentuj¹ one najbardziej
przeciwstawne modele. Istota rozwi¹zania polega na tym, i¿ nastêpstwo modusów
tworzy stopniow¹ ewolucjê, jakiej podlega �ca³kowity porz¹dek s³ów�, czyli lite-
ratura. Perspektywa ta pozwala dostrzec, i¿ ka¿dy modus zawiera inne obrazy
�wiata; jednak¿e:

S¹ to zmiany kontekstu spo³ecznego, a nie formy literackiej, i konstrukcyjne zasady
opowiadania pozostaj¹ sta³e w trakcie tych zmian, chocia¿, oczywi�cie, przystosowuj¹ siê do
nich 13.

Kontekst tych rozwa¿añ wskazuje, i¿ pojêcie formy zostaje zawê¿one do uk³a-
du fabularnego. Zatem niezmiennymi elementami s¹ kolejne perypetie bohatera
oraz ich ostateczny wynik w przestrzeni spo³ecznej (fabu³y tragiczne b¹d� ko-
miczne).

Aby opisaæ akomodacjê mitu do zmiennych kontekstów historycznych Frye
tworzy pojêcie przemieszczenia (displacement). Jego zasad¹ jest takie przystoso-
wanie mitu, które uczyni go zgodnym, po pierwsze, z obowi¹zuj¹cymi kanonami
prawdopodobieñstwa i wiarygodnej motywacji oraz, po drugie, z akceptowanymi
przez kontekst prawami moralnymi. Zarzut, i¿ termin �przemieszczenie� sam ule-
ga licznym przemieszczeniom (tzn. ¿e jest zbyt wieloznaczny, a zatem niefunkcjo-
nalny 

14), jest �le postawiony; nale¿a³oby raczej uznaæ, i¿ propozycja ta ma status
hipotezy, a nie udokumentowanego stwierdzenia.

12 Ibidem, s. 39.
13 Ibidem, s. 51.
14 Zob. np. W. K. W i m s a t t, Northop Frye: Criticism as Myth. W zb.: Northop Frye in Mo-

dern Criticism. Ed. M. K r i e g e r. New York � London 1966, s. 100�101.
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D i a l e k t y k a  t y p o l o g i c z n a  J u r i j a  £ o t m a n a  i  Z a r y  M i n c

Za³o¿eniem rosyjskich autorów jest przekonanie, i¿ zwi¹zek mitologii i litera-
tury wymaga przyjêcia warunków wstêpnych, dziêki którym relacja ta bêdzie
mo¿liwa do opisania. Dlatego rozpoczynaj¹ oni od skonstruowania przeciwstaw-
nych typów narracyjnych � mitologicznego i historycznego � aby potraktowaæ
literaturê jako teren interferencji miêdzy nimi.

Typ mityczny operuje narracj¹ cykliczn¹, a nie linearn¹; oznacza to, i¿ kom-
pozycja mitu nie ukazuje ci¹gu zdarzeñ, które maj¹ wyra�ny pocz¹tek i koniec.
Fabu³a sprawia wiêc wra¿enie wyrwanej z kontekstu, jednak¿e jej istota polega na
tym, i¿ przedstawiaj¹c dowolne elementy, nieustannie odsy³a do ca³o�ci. Jest to
zatem narracja �ci�le izomorficzna, w której sekwencja: narodziny � rozkwit �
upadek � �mieræ � ponowne narodziny, mo¿e zostaæ opowiedziana z dowolnego
punktu widzenia, gdy¿ ka¿dy epizod zak³ada aktualizacjê pozosta³ych. Teksty
mityczne zawsze opowiadaj¹ o fundamentalnym porz¹dku �wiata, zatem o tego
typu wydarzeniach, które zaistnia³y raz i odt¹d ulegaj¹ nieustannemu powtarza-
niu. Ich bohaterami s¹ bogowie lub pierwsi ludzie, za³o¿yciele rodów.

Symultanicznie rozwija siê inny � przeciwstawny � typ narracji. Zbudowany
jest wed³ug �zasady ³añcuszka�: kolejne zdarzenia ³¹cz¹ siê przyczynowo, a po-
cz¹tek i koniec tworz¹ zamkniêt¹ ramê opowie�ci. Jej tematem s¹ jednorazowe
zjawiska ¿ycia codziennego, czyli to, co z punktu widzenia mitu stanowi wyj¹tek,
odstêpstwo od ustalonego porz¹dku.

Kluczow¹ tez¹ autorów jest przekonanie, i¿ oba te typy wywiera³y na siebie
silny wp³yw, który doprowadzi³ do ich konwergencji. W zakresie funkcjonal-
nym proces ten spowodowa³, z jednej strony, utratê przez mit religijnego statu-
su, a z drugiej � zacieranie wy³¹cznie pragmatycznej i komunikacyjnej roli nar-
racji historycznych. O wiele wa¿niejsze s¹ jednak zmiany strukturalne: wyda-
rzenia jednorazowe uzyskiwa³y nowy scalaj¹cy je porz¹dek, który w³¹cza³ je
w obszar mitu.

Z drugiej strony, materia³ mitologiczny, przeczytany z pozycji praktycznej �wiadomo�ci,
ulega³ gwa³townej transformacji: do niego zaczêto wnosiæ dyskretno�æ my�lenia werbalnego,
pojêcia pocz¹tku i koñca, linearno�æ organizacji czasowej. Prowadzi³o to do tego, i¿ ró¿ne
przejawy Jedynej Postaci, ulokowane na ró¿nych poziomach organizacji �wiata, zaczê³y byæ
odbierane jako ró¿ne obrazy. W ten sposób pojawili siê tragiczni lub boscy bohaterowie oraz
ich komiczne lub demoniczne sobowtóry. Destrukcja izomorficznej �wiadomo�ci sprawi³a, ¿e
wszelka jednolita postaæ mitologiczna mog³a zostaæ odebrana jako dwóch lub wiêcej bohate-
rów, wrogich wobec siebie. W³a�nie w tym momencie bohaterowie mitu (z pozycji mitologicz-
nej w istocie jest tylko Jeden Bohater, który przemienia siê w mnogo�æ w trakcie przekodowy-
wania do systemu dyskretnego) znale�li siê w z³o¿onych relacjach kazirodczych lub zwi¹za-
nych z zabójstwami 15.

Powstanie powie�ci jest tylko kolejnym etapem tego procesu; jest dalszym
przemieszczeniem (autorzy nie powo³uj¹ siê tu na Frye�a) mitu w sferê narracji
historyczno-praktycznej. Niestety, opisuj¹c interakcjê mitu i powie�ci zawê¿aj¹
oni pole badañ do pierwszych czy � jak sami stwierdzaj¹ � przej�ciowych form
tego gatunku (powie�æ rycerska i ³otrzykowska), dlatego nie jest jasne, na ile wnioski

15 J. £ o t m a n, Z. M i n c, Literatura i mitologia. Prze³. B. ¯ y ³ k o. �Pamiêtnik Literacki�
1991, z. 1, s. 247.
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z tych rozwa¿añ mo¿na ekstrapolowaæ na jego pó�niejsze realizacje. Pierwszym �
i prawdopodobnie najbardziej uniwersalnym � zjawiskiem jest przydzielenie g³ów-
nemu bohaterowi sobowtóra (jednego lub kilku). Fakt ten jest wynikiem �rozpa-
du� Jedynej Postaci, wystêpuj¹cej w narracji mitologicznej � dziêki temu powsta³
jêzyk fabularny, z którego pomoc¹ mo¿na by³o opowiadaæ o ludzkich sytuacjach.

Dziedzictwem mitycznym wczesnej powie�ci jest izomorfizm w planie wyra-
¿ania lub tre�ci; w pierwszym przypadku sama struktura jest tak zbudowana, i¿
ca³o�æ zawiera siê w czê�ci (np. u Dantego: tercyna � pie�ñ � poemat � trylogia);
w drugim wszystkie epizody oparte s¹ na tym samym inwariancie:

Za przyk³ad [...] mo¿e s³u¿yæ tekst narracyjny, na zewn¹trz ujawniaj¹cy cechy wrêcz prze-
ciwstawne. Powie�æ ³otrzykowska na poziomie zewnêtrznej architektoniki wywiera wra¿enie
chaotycznego nagromadzenia przypadkowo po³¹czonych epizodów. Tego rodzaju konstrukcja
modeluje chaos ¿ycia, który z powie�ci ³otrzykowskiej wygl¹da jak bez³adna walka sprzecz-
nych ludzkich wól, walka, w której racjê ma ten, kto zwyciê¿y³, zwyciêzcami za� s¹ przypadek
i energia ludzka, uwolniona z pêt sumienia. Tak przeto brak organizacji, oczywi�cie, wtórny
i artystycznie uzasadniony, staje siê regu³¹ dla planu wyra¿enia takiej powie�ci. Jest jednak
oczywiste, ¿e powie�æ tworzy siê jako ³añcuch epizodów � �szachrajstw�, przy czym wszyst-
kie one s¹ zbudowane wedle �ci�le inwariantnego modelu: op³akana sytuacja � spotkanie
z �g³upcem� (= cnotliwym cz³owiekiem) � oszukanie go � sukces � nieoczekiwane nie umoty-
wowane nieszczê�cie [...] � powrót do op³akanej sytuacji wyj�ciowej. Tego rodzaju inwariant
upodobnia nie tylko wszystkie epizody do siebie, ale równie¿ ka¿dy z nich do ca³o�ci, fabu³a
za� przybiera postaæ nieskoñczonego nizania epizodów tego samego typu 16.

Powie�æ realistyczna te¿ stara siê ukryæ wszelkie (narracyjne) uporz¹dkowa-
nie, aby stworzyæ efekt rzeczywisto�ci. Jakkolwiek fabu³a ma bardziej linearny
i jednorazowy charakter, to jednak mo¿na odnale�æ w niej sta³e schematy, które �
chocia¿ tematycznie odmienne � funkcjonuj¹ dok³adnie tak, jak zosta³o to tutaj
przedstawione. Paradoksalnie, to nie sam temat nadaje powie�ci charakter mitycz-
ny; niezale¿nie bowiem od typu wydarzenia sama jego powtarzalno�æ powoduje,
i¿ czas linearny zostaje anulowany na rzecz koncepcji cyklicznej, w której wszyst-
kie fakty s¹ wariacjami na temat Jednego Zdarzenia.

Teorie dialektyczne zak³adaj¹ istnienie ci¹g³o�ci kulturowej, dziêki której ró¿-
nica miêdzy mitem a literatur¹ jest kwesti¹ stopnia, a nie rodzaju. Kontrast miêdzy
nimi jest mo¿liwy do uchwycenia jedynie w konkretnym okresie historycznym
lub z punktu widzenia kontekstu funkcjonalnego. Stanowisko to pozwala odrzuciæ
obiekcjê, i¿ wystêpowanie mitu w literaturze jest spraw¹ arbitralnego przyporz¹d-
kowania. Vickery pyta:

Czy nie nale¿a³oby raczej powiedzieæ, ¿e strukturalne formy mitu zostaj¹ przeniesione na
inne teksty, jednak z nieuchronnymi zmianami w ich naturze, spowodowanymi przez czas,
medium, rolê i funkcjê, które dzia³aj¹ we wszystkich tego rodzaju sytuacjach ludzkich? 17

Zwolennicy teorii roz³¹cznych z pewno�ci¹ odpowiedzieliby negatywnie, twier-
dz¹c, i¿ w przypadku mitu i powie�ci nawet je¿eli istnia³by zwi¹zek genetyczny, to
zosta³ on do tego stopnia zdeformowany, ¿e wszelkie podobieñstwo (na jakimkol-
wiek poziomie) jest ju¿ wykluczone. Argumenty tu przedstawione (Rosenfield,

16 Ibidem, s. 250�251.
17 J. B. V i c k e r y, Literary Criticism and Myth: Anglo-American Critics. W zb.: Literary

Criticism and Myth. Ed. J. P. S t r e l k a. Pennsylvania 1980, s. 226.
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Dumézil, Kermode, Lévi-Strauss) s¹ jednak nie tylko nieprzekonuj¹ce, ale te¿
pokazuj¹, jak wiele zale¿y od przyjêtych uprzednio za³o¿eñ. Przyk³adowo: dla
Lévi-Straussa powtarzanie kolejnych epizodów opartych na tym samym schema-
cie jest znakiem degeneracji mitu i pocz¹tkiem nowej formy; tymczasem dla £ot-
mana i Minc � przeciwnie � to samo zjawisko wystêpuj¹ce w powie�ci ³otrzykow-
skiej jest �ladem jej korzeni mitycznych.

Ostatecznie wiêc funkcja teorii roz³¹cznych polega na tym, i¿ zapobiegaj¹ uto¿-
samianiu mitu z powie�ci¹. Zadanie to spe³niaj¹ z powodzeniem, skoro ten rodzaj
b³êdu genetycznego jest tu raczej niespotykany. Teorie dialektyczne przyznaj¹, ¿e
podobieñstwo zachodzi jedynie na okre�lonych poziomach (bohater u Frye�a
i struktura narracji u £otmama i Minc) i dlatego najbardziej obiecuj¹ca jest ana-
liza, która opieraj¹c siê na tym za³o¿eniu, stara siê pokazaæ konkretne sposoby
wprowadzenia mitu.

Mit a powie�æ: kwestia materia³u

Badanie bezpo�redniego wystêpowania mitu w powie�ci rozpoczyna siê od
ustalenia proporcji. John Vickery i John White � autorzy prac zawieraj¹cych naj-
bardziej wyczerpuj¹cy przegl¹d tego typu propozycji � przyjmuj¹ istnienie w tek-
�cie powie�ciowym trzech progów nasycenia. Je¿eli mit nie wype³nia utworu ca³-
kowicie, to pojawia siê jako równorzêdny (pod wzglêdem ilo�ciowym) element
albo ogranicza siê do sporadycznych przejawów. Autorzy przyjmuj¹ te¿, i¿ ka¿dy
z tych poziomów charakteryzuje siê w³asnymi technikami. Za³o¿enie to nale¿y,
jak s¹dzê, potraktowaæ jako zabieg heurystyczny, który pos³uguje siê przyk³adami
idealnymi w celu lepszego wyja�nienia przedstawianego zjawiska. Oczywisty jest
bowiem tak skalarny charakter tej klasyfikacji, jak i � wynikaj¹ca z niego � mo¿-
liwo�æ migracji strategii inkorporacyjnych.

P o w i e � æ  j a k o  t o t a l n a  r e n a r r a c j a  m i t u

Stosunkowo niewielkie zainteresowanie tego typu powie�ciami wynika z ich
sporadycznego wystêpowania oraz z faktu, i¿ nie wywo³uj¹ one problemów zwi¹-
zanych ani z obecno�ci¹ mitu, ani z jego przemieszczeniem. W takiej sytuacji
centraln¹ kwesti¹ jest wykorzystanie technik powie�ciowych przy odtwarzaniu
archaicznej opowie�ci. Istniej¹ bowiem � pomijaj¹c przyk³ady celowej stylizacji �
widoczne ró¿nice tak w sposobie prowadzenia narracji, jak i w kreowaniu bohate-
rów. Dysproporcje te nie sprowadzaj¹ siê jednak do udzia³u takiej czy innej kon-
wencji, o czym �wiadczy przypadek prozy postmodernistycznej.

Je¿eli tzw. literatura wyczerpania siêga po mit, to dlatego, i¿ po�ród wielu
mo¿liwo�ci pojawia siê i ta, aby w ten sposób zamanifestowaæ brak prawdopodo-
bieñstwa i fikcyjno�æ, a dziêki temu skoncentrowaæ siê na sobie samej, czyli: na
akcie narracji i osobie narratora. Jego punkt widzenia oraz fakt, i¿ za pomoc¹
ró¿nych metod stara siê uwie�æ odbiorcê, jest tu zdecydowanie wa¿niejszy od sa-
mego tematu. Dlatego reaktualizacja mitu tylko w niewielkiej czê�ci pos³uguje siê
powtórzeniem, raczej tworzy liczne wariacje wykorzystuj¹c strategiê apokryfu albo
ukazuje w³asn¹, czêsto sprzeczn¹ z oficjaln¹, wersjê. A zatem:
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postacie mityczne pos³uguj¹ siê wspó³czesnym slangiem; niektóre z nich nie pojawiaj¹ siê
u antycznych mitografów [...]; innym zostaj¹ nadane nieznane rysy, jak homoseksualizm czy
radykalny feminizm; jeszcze inne albo chc¹ wydostaæ siê ze swoich w³asnych egzystencji
i wej�æ do innych opowie�ci czy mitów, albo te¿ chc¹ wydostaæ siê z mitu i wcieliæ siê w inn¹
� fikcyjn¹ czy historyczn¹ � postaæ 18.

Przyk³ad jest skrajny, gdy¿ pokazuje, jak bardzo panfikcyjne gry oddalaj¹ siê
od pierwotnej wersji. Zarazem jednak jest to sytuacja w tym sensie modelowa, i¿
unaocznia zasadê, wedle której wprowadzenie takiego trybu opowiadania niejako
automatycznie wymusza pojawienie siê elementów � semantycznie � nowych
i zupe³nie mitowi obcych. Zatem powie�æ, która opiera siê na jego renarracji, ni-
gdy nie jest ca³kowicie wolna (przynajmniej) od aluzji odsy³aj¹cej do innego �wiata.

P o w i e � æ  j a k o  f r a g m e n t a r y c z n a  r e n a r r a c j a  m i t u

Kiedy powie�æ sk³ada siê z dwóch autonomicznych sfer, wówczas wedle Vic-
kery�ego:

wykorzystuje [...] metodê elizji, w której postacie, zdarzenia i rozmowa prze�lizguj¹ siê tam
i z powrotem od antycznych do wspó³czesnych odniesieñ 19.

Natomiast opis White�a jest nastêpuj¹cy:

Zestawienie [juxtaposition] sekcji mitologicznych z narracyjnymi blokami, które dotycz¹
wspó³czesnego �wiata, ma co� wspólnego z technik¹ literackiego m o n t a ¿ u, nawet je¿eli nie
jest z ni¹ identyczne. �ci�le mówi¹c, m o n t a ¿  wymaga o wiele mniej uporz¹dkowanej pre-
zentacji dwóch lub (zazwyczaj) wiêcej elementów. Zamiast rozszczepiaæ mitologiê i wspó³cze-
sno�æ na osobne rozdzia³y lub umieszczaæ je na osobnych po³owach stronicy, pisarz, pragn¹cy
osi¹gn¹æ efekt m o n t a ¿ u, umie�ci³by je razem wewn¹trz tego samego rozdzia³u lub nawet
tego samego akapitu czy zdania � poniewa¿ si³a m o n t a ¿ u  tkwi w jego zdolno�ci do przed-
stawienia nieoczekiwanego starcia zasadniczo odmiennych elementów 20.

Z punktu widzenia konwencji � i nie tylko � kontrast miêdzy opowiadaniem
mitycznym a realistycznym bêdzie istnia³ zawsze, jednak zasada jukstapozycji zmniej-
sza lub zwiêksza ten efekt. W pierwszym przypadku funkcjonuje strategia elizji,
która przyjmuje wspóln¹ liniê fabularn¹ oraz jednego narratora dla ca³ej powie�ci.
Zatem przej�cie od jednej sfery do drugiej nie tylko zak³ada dok³adne przyporz¹dko-
wanie uczestnicz¹cych w nich bohaterów, ale jest tak¿e umotywowane rozwojem
wydarzeñ. Sceny mityczne kontynuuj¹ (albo poprzedzaj¹) bieg wypadków lub ewen-
tualnie s¹ jego podwojeniami, wprowadzonymi na zasadzie retardacji. Istnienie wspól-
nego narratora pozwala te¿ na modelowanie stylu i konwencji partii mitycznych
wedle regu³ funkcjonuj¹cych w narracji realistycznej.

Strategia monta¿u d¹¿y natomiast do maksymalizacji kontrastu miêdzy obie-
ma sferami. S¹ one niemal ca³kowicie autonomiczne: linie fabularne siê nie krzy-
¿uj¹, miêdzy bohaterami za� nie istnieje analogia bezpo�rednia. Obie narracje po-
s³uguj¹ siê odmienn¹ stylistyk¹, a partie mityczne mog¹ podlegaæ subiektywizacji,
gdy¿ w roli ich narratora zwykle wystêpuje postaæ ze �wiata rzeczywistego.

18 J. V i c k e r y, Myths and Texts. Strategies of Incorporation and Displacement. Balton
Rouge � London 1981, s. 182.

19 Ibidem, s. 160.
20 J. W h i t e, Mythology in the Modern Novel. Princeton 1971, s. 187�188.
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M i t  j a k o  p r e f i g u r a c j a  p o w i e � c i

Najczê�ciej jednak powie�æ pos³uguje siê ró¿nego rodzaju sygna³ami teksto-
wymi, które � na zasadzie aluzji � odsy³aj¹ do mitu. White sporz¹dzi³ szczegó³o-
wy katalog �miejsc�, w których odniesienia te mog¹ siê pojawiæ. Ze wzglêdu na
kolejno�æ wystêpowania mo¿na je uszeregowaæ w nastêpuj¹cy sposób: tytu³ po-
wie�ci, motto, tytu³y rozdzia³ów, rama tekstowa (przedmowa, indeks osób), na-
zwy postaci, cytaty, porównania, metafory pojawiaj¹ce siê w narracji. Wszystkie
te sygna³y przesy³ane s¹ bezpo�rednio od autora (ewentualnie od narratora) do
czytelnika, dlatego nie maj¹ motywacji wewn¹trztekstowej. Istniej¹ jednak takie
aluzje, których wystêpowanie jest uzasadnione przebiegiem samej fabu³y. W tym
celu wykorzystana zostaje perspektywa bohatera, który styka siê z dzie³ami sztuki
o tematyce mitologicznej albo sam jest artyst¹, tworz¹cym tego rodzaju przedsta-
wienia.

Aby wyja�niæ sposób funkcjonowania tego typu aluzji, White odwo³uje siê do
pojêcia prefiguracji. Rozumie je w czysto laickim znaczeniu jako zapowied� roz-
woju linii fabularnej i postêpowania bohatera, zapowied�, która w �wiadomo�ci
zaznajomionego z mitologi¹ czytelnika generuje okre�lony horyzont oczekiwañ 

21.
Kwestia ich spe³nienia jest wtórna w tym sensie, i¿ stanowi podstawê do ustalenia
funkcji mitu w konkretnym utworze. Natomiast z technicznego punktu widzenia
wa¿ny jest zarówno stopieñ precyzji owego horyzontu, jak i jego zakres w stosun-
ku do tekstu powie�ciowego.

Na podstawie tych kryteriów White odró¿nia prefiguracjê dok³adn¹ od znie-
kszta³conej. W pierwszej ci¹g aluzji (niekoniecznie zreszt¹ wykorzystuj¹cy wszyst-
kie 9 mo¿liwo�ci) dotyczy jednego, rozpoznawalnego mitu. Jest zatem spójny
(sprzeczno�ci nie ma zw³aszcza miêdzy tytu³em a pozosta³ymi elementami), konse-
kwentny i � po drugie � jest równomiernie rozmieszczony w ca³ym dziele. W ten
sposób wytwarzaj¹ siê w nim dwa poziomy � mityczny i realistyczny � a badanie
ich relacji stanowi kluczowe zadanie interpretacyjne.

Niewiele tekstów spe³nia tak rygorystyczne wymagania, mimo i¿ wystêpuj¹ce
w nich sygna³y nie daj¹ siê sklasyfikowaæ wy³¹cznie jako inkrustacje. Cech¹ cha-
rakterystyczn¹ prefiguracji zniekszta³conej jest lokalny zasiêg aluzji oraz w³a�ci-
wy im brak konsekwencji, który White przedstawia za pomoc¹ takich pojêæ, jak
�kondensacja� i �fragmentacja�:

Termin �kondensacja� odsy³a do modelu, w którym pewna liczba oddzielnych prefigura-
cji pozostaje w relacji do jednego wspó³czesnego zdarzenia czy jednego bohatera. Termin �frag-
mentacja� � przeciwnie � opisuje sytuacjê, w której jedna prefiguracja zostaje rozszczepiona
na pewn¹ liczbê wspó³czesnych postaci. Wyró¿niaj¹c¹ cech¹ tego procesu jest powtórne u¿y-
cie pojedynczego motywu w ró¿nych kontekstach, porównanie wiêcej ni¿ jednego bohatera
z pojedyncz¹ postaci¹ z mitologii 22.

21 Zagadnieniu temu J. W h i t e  (Mythological Fiction and the Reading Process. W zb.: Lite-
rary Criticism and Myth) po�wiêci³ osobny artyku³, w którym dowodzi³, i¿ prefiguracja mitologicz-
na funkcjonuje w procesie lektury na zasadzie hipotezy, która � je�li oka¿e siê trafna � ods³ania
aspekty mityczne tak¿e innych elementów �wiata przedstawionego. Nie jest to jednak regu³¹, dlate-
go: �W rezultacie czytelnik powie�ci mitologicznej wchodzi w rolê detektywa, dla którego zosta³
ustanowiony trop aluzji, znaków lub w¹tków� (s. 84).

22 W h i t e, Mythology in the Modern Novel, s. 194.
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Mit a powie�æ: kwestia formy

Vickery interesuje siê przede wszystkim mitem przemieszczonym, który po-
zostaje niemal niewidoczny w tek�cie literackim; strategia badawcza polega wiêc
na analizie aspektów powie�ci stanowi¹cych swoisty rezerwuar elementów mi-
tycznych. W tym celu autor pos³uguje siê kategoriami tematu i bohatera.

M i t  j a k o  t e m a t

Funkcjonowanie mitu na poziomie tematu wynika z autorskiego zamiaru, któ-
ry koncentruje siê wokó³ ustalenia stopnia pojawiania siê i si³y oddzia³ywania mitu
� a raczej: my�lenia mitycznego � w ramach wspó³czesnej kultury. Narzêdzia ta-
kiej analizy to sam jêzyk powie�ci, który wykorzystuje niezliczone klisze i pozo-
sta³o�ci mityczne, oraz � znacznie czê�ciej � prze¿ycia bohaterów. Ich reakcje na
�wiat, a zw³aszcza na wystêpuj¹ce w nim elementy sakralne (a tak¿e przyrodni-
cze), s¹ wyrazem akceptacji lub odrzucenia mentalno�ci mitycznej. Decyzja ta ma
liczne konsekwencje: ustanawia system relacji miêdzyosobowych, powoduje � lub
nie � wewnêtrzn¹ integracjê bohatera, a przede wszystkim uwidacznia sposób trak-
towania porz¹dku religijno-magicznego. Ten typ analizy, jak zauwa¿a inny autor:

Ujmuje powie�æ jako formê sztuki rozwiniêt¹ wewn¹trz trybu racjonalno-empirycznego,
ale próbuje pokazaæ, ¿e w obrêbie tej formy nastêpuje uciele�nienie �wiatopogl¹du, który utrzy-
muje znacz¹c¹ relacjê ze �wiatem mitu oraz wyposa¿a wiele najbardziej z³o¿onych postaci
w kszta³ty z tej realno�ci, któr¹ najlepiej mo¿na wyja�niæ za pomoc¹ epistemologii mitu 23.

M i t  i  b o h a t e r:  u k r y t a  p a r a l e l a

Natomiast nadawanie cech mitycznych bohaterowi dokonuje siê dziêki zasto-
sowaniu dwóch metod. Pierwsza zak³ada dualizm ontologiczny i prowadzi do
stwierdzenia, ¿e postaæ istnieje symultanicznie na dwóch planach. Wymaga to do-
k³adnej (ale tylko lokalnej) identyfikacji w zakresie pewnych niezmiennych cech
z bohaterem mitycznym. Strategia polega na prezentacji odizolowanych, momen-
talnych przerw (jak np. wewnêtrzna iluminacja czy udzia³ w rytuale), w których
ukazana zostaje �podwójna� to¿samo�æ bohatera. Przy tej koncepcji wybrany mit
nie ingeruje w porz¹dek zdarzeñ, ale raczej oba porz¹dki s¹ tak zharmonizowane,
i¿ pierwszy odbija siê w drugim � i odwrotnie.

M i t  i  b o h a t e r

Inny sposób polega na przeprowadzeniu homologii pomiêdzy rolami, jakie
w rozwoju fabu³y spe³niaj¹ zestawiani bohaterowie. Dziêki takiemu za³o¿eniu
pisarz:

jest zdolny skonstruowaæ i przedstawiæ postacie o zró¿nicowanych cechach, takich jak p³eæ,
wiek, status spo³eczny, a nawet rola, podczas gdy wci¹¿ zachowana zostaje zgodno�æ ich ho-
mologicznej relacji z metamityczn¹ postaci¹ 24.

Istota strategii polega na tym, i¿ analogia zachodzi miêdzy dzia³aniami postaci
powie�ciowej a dzia³aniami postaci metamitycznej. Ten ostatni termin (�metamy-

23 W. B r y l o w s k i, Faulkler�s Olympian Laugh. Myth in the Novel. Detroit 1968, s. 152.
24 V i c k e r y, Myths and Texts, s. 103.
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thic figure�) okre�la bohatera wspólnego ca³ej klasie opowiadañ mitycznych. Jego
cechy zostaj¹ opisane tylko w kategoriach funkcji, dziêki czemu powie�æ mo¿e
dokonaæ niezbêdnej konkretyzacji oraz rozbudowaæ fabu³ê.

Odej�cie od konkretnego mitu powoduje, i¿ g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ tu: kozio³
ofiarny (jako heros, przestêpca i szaleniec), poszukuj¹cy bohater, umieraj¹cy
i zmartwychwstaj¹cy bóg lub boska para � a wiêc postacie na tyle uniwersalne, i¿
wystêpuj¹ w wielu mitach, jak równie¿ w rytuale. Nie jest to bez znaczenia, gdy¿
koncepcja Vickery�ego � przy bli¿szym ogl¹dzie � opiera siê na za³o¿eniu, i¿ nie-
które zachowania charakterystyczne dla wspó³czesnych spo³eczeñstw s¹ odleg³ym
(chocia¿ wyra�nym) echem pierwotnych obrzêdów. Dziêki temu samo zestawie-
nie bohatera metamitu i powie�ci staje siê wykonalne, gdy¿ brane s¹ tu pod uwagê
tylko najbardziej ogólne cechy i zachowania.

Metamit jest te¿ ukrytym wzorcem, który organizuje narracjê w sekwencjê
zrytualizowanych dzia³añ. Próbuj¹c opisaæ tê relacjê w kategoriach pozytywnych,
Vickery zauwa¿a:

To, co zdarza siê warunkowo i w sposób przypadkowy w narracyjnym paradygmacie
realizmu, staje siê konieczne i nieuchronne z punktu widzenia metamitu. Jest to dok³adnie to
napiêcie miêdzy niemo¿liwym do przewidzenia opisem wspó³czesnego �wiata a sekwencyjn¹
pewno�ci¹ przemieszczonego rytua³u, które nadaje narracji swoj¹ osobliw¹, pe³n¹ zawiesze-
nia, moc 25.

Funkcjonowanie metamitu jako matrycy polega zatem na tym, i¿ w kluczo-
wych punktach fabu³y wytwarza siê kontrast miêdzy jej naturalnym biegiem
a pewnym uporz¹dkowaniem naddanym; kontrast, który ujawnia nie ca³kiem re-
alistyczny � w przeciwieñstwie do innych � charakter tych momentów.

Wyszczególnione tu drobiazgowo techniki wprowadzania mitu mo¿na upo-
rz¹dkowaæ pod wzglêdem ilo�ciowym (zasiêg wystêpowania), jako�ciowym (sto-
pieñ skonkretyzowania) oraz w zale¿no�ci od poziomu deformacji powie�ciowej
mimesis. Skorelowane i ustawione na wspólnej skali, wspó³czynniki te strukturali-
zuj¹ opisane strategie w nastêpuj¹cy sposób:

25 Ibidem, s. 51�52.
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Schemat ten jest wy³¹cznie formalny, i to w potrójnym sensie. Po pierwsze:
w znaczeniu dystrybutywnym, gdy¿ nie jest roz³¹czny i dopuszcza ró¿norodn¹
kombinacjê owych strategii. Jest to szczególnie czêste w tych przypadkach, gdy
konkretny mit stanowi jednocze�nie �lokaln¹� wersjê metamitu; wówczas kon-
kretne prefiguracje (rzadziej jukstapozycje) wi¹¿¹ siê ze schematem metamitycz-
nym. Po drugie: w znaczeniu kauzalnym; zgodnie bowiem z intuicj¹ Frye�a to
dziêki podmiotowi mit zostaje wprowadzony. Jednak¿e ani bohater, ani narrator
nie s¹ w tej funkcji uprzywilejowani, a dodatkowo status ka¿dego z nich determi-
nuje zasiêg i efektywno�æ zabiegów mityzacyjnych. Po trzecie: w sensie seman-
tycznym; nie okre�la znaczenia, jakie mit pe³ni w powie�ci. Jest ono uzale¿nione
od doboru wymienionych strategii, ich nieuniknionych interakcji z pozosta³ymi
uk³adami oraz od wybranej definicji mitu, któr¹ pos³uguje siê interpretator. Dopie-
ro uwzglêdnienie tych czynników umo¿liwia rozszyfrowanie zawarto�ci, któr¹ mit
wnosi do powie�ci 

26.
Przedstawione tu propozycje zak³adaj¹ metodê zbli¿on¹ do intertekstualnej,

polegaj¹c¹ na odnajdywaniu pewnych �ladów jednego tekstu (archaicznego mitu)
w drugim (powie�æ). Nie jest to wszak¿e jedyna perspektywa wyznaczaj¹ca za-
kres mo¿liwych analogii.

Mit i powie�æ: problem funkcji

Twierdzenie, i¿ powie�æ przejê³a dzi� funkcjê mitu, oznacza wprawdzie, i¿ nie
wykorzystuje ona � a w ka¿dym razie nie musi wykorzystywaæ � tradycyjnych
tematów, w¹tków czy tylko ogólnych schematów, ale nie wynika z tego, ¿e jakie-
kolwiek podobieñstwo jest tu wykluczone. Polega ono, ogólnie rzecz ujmuj¹c, na
neutralizacji � w ró¿nym zreszt¹ stopniu � fikcyjnego charakteru powie�ci. Je¿eli
bowiem w swojej funkcji zbli¿a siê ona do mitu, to przestaje ju¿ uchodziæ za zwy-
k³e zmy�lenie; zatem to, co przekazuje, brane jest jak najbardziej �powa¿nie�.

Wedle Odona Marquarda taki w³a�nie status przys³uguje powie�ci w �wiecie
ponowoczesnym i dlatego gatunek ten jest tak wa¿ny. Jego ró¿norodno�æ wyklu-
cza bowiem supremacjê jednej realizacji, co prowadzi do � tak cenionego przez
filozofa � pluralizmu, czyli o�wieconego politeizmu. Politeizmu � gdy¿ zak³ada
siê tu istnienie wielu równouprawnionych historii, które mimo i¿ maj¹ wy³¹cznie
laicki charakter, powoduj¹ specyficzny rodzaj iluminacji:

powie�ci s¹ obecne jako polimity nowoczesnego �wiata: równie¿ to jest o�wieconym polite-
izmem. Momentem o�wiecenia jest w nich miêdzy innymi to, ¿e fikcja i realno�æ ró¿nych

26 Z zagadnieniem tym jest �ci�le zwi¹zany problem tzw. powie�ci mitycznej. Jej definicje
opieraj¹ siê przede wszystkim na kryterium �ilo�ciowym�: mit powinien wystêpowaæ przynajmniej
jako motyw, wprowadzony za pomoc¹ jednej lub � jak proponuje wiêkszo�æ autorów � kilku z wy-
mienionych tu strategii. Takie ujêcie wydaje siê jednak zbyt powierzchowne. O wiele trafniejszy jest
pogl¹d S. L e m a  (Filozofia przypadku. Literatura w �wietle empirii. T. 2. Kraków 1975, s. 355),
który twierdzi, i¿ silny zwi¹zek mitu i powie�ci zachodzi tylko wtedy, gdy usuniêcie wzorca mitycz-
nego ca³kowicie pozbawi³oby j¹ semantyki i tak bardzo zaburzy³oby strukturê, i¿ sta³aby siê ona
zupe³nie nieprawdopodobna (w sensie probabilistycznym). Powie�æ mityczna traktuje zatem sam
mit w kategoriach pe³nej wiarygodno�ci, co dzieje siê kosztem �wiata przedstawionego powie�ci:
�A zatem nie wprowadzenie samo mitu, jako programu zwierzchniego akcji, odbiera jej szansê epic-
ko�ci, lecz umiejscowienie go w jej obrêbie literalnym, w jej uprzedmiotowieniu; dystans miêdzy
takim paradygmatem a sfer¹ obiektywn¹ zaj�æ przywraca tej ostatniej znaczn¹ autonomiê�.



70 CEZARY  ZALEWSKI

gatunków szukaj¹ siê wzajemnie [...], w fikcjach powie�ciopisarzy � tak¿e i w³a�nie po nowo-
czesnym odczarowaniu eposu w �epopejê �wiata opuszczonego przez bogów� � zawieraj¹ siê
fundamenta in re 27.

Jak jednak w kategoriach pozytywnych okre�liæ naddatek tej �realno�ci�?
Marquard sugeruje co najmniej dwie mo¿liwo�ci: powie�æ � po pierwsze � jest
prawdziwa w sensie historycznym (faktograficznym, socjologicznym); dziêki temu
jednak mo¿e ona � po drugie � przekazywaæ prawdziwe �podstawy�, czyli zasady,
obowi¹zuj¹ce w zlaicyzowanym �wiecie. Dla tych, którzy traktuj¹ powie�æ jako
nowoczesny substytut mitu, te dwa zagadnienia s¹ kluczowe, przy czym ich hie-
rarchia ró¿nie bywa ustanawiana. Michel Zéraffa pisa³:

Osoba ludzka bêdzie wyra¿ona za pomoc¹ powie�ciowo�ci [le romanesque], kiedy uzy-
ska dostêp do statusu historycznego, kiedy ludzie bêd¹ zdolni, ¿eby przed³o¿yæ realno�æ czaso-
w¹, posuwaj¹c¹ siê naprzód (ale �mierteln¹) ich czynów nad ponadczasowo�æ tego, co boskie
i nadprzyrodzone [...]. Dziêki historii i dziêki powie�ci kosmogonia mityczna zostanie rozdzie-
lona na bosk¹, nadnaturaln¹, i ludzk¹, naturaln¹, a¿ do momentu, kiedy drugi element zas³oni
ten pierwszy. Jednak¿e przys³oniêcie to bêdzie tylko pozorne: �¿ycie warto�ci� [...] bêdzie tak
konieczne w powie�ci wspó³czesnej, jak porz¹dek mitu by³ nieodzowny w opowiadaniach mi-
tycznych [...] 28.

Punktem wyj�cia jest tu � by przywo³aæ s³ynn¹ formu³ê Adorna i Horkheimera
� dialektyka o�wiecenia. Powie�æ rzeczywi�cie odrzuca mit, w którego miejsce
wprowadza historiê, ale to odrzucenie o tyle nie jest ca³kowite, o ile wymaga stwo-
rzenia innego porz¹dku, innego systemu warto�ci. Tu tkwi ostateczne uzasadnie-
nie kontekstu funkcjonalnego: powie�æ zastêpuje mit, gdy¿ � tak jak on � zawiera
w sobie idea³y istniej¹ce w ¿yciu spo³ecznym.

Ale ów zespó³ norm � i na tym chyba polega polimityczno�æ Marquarda �
nie bêdzie nigdy jedyny i powszechnie obowi¹zuj¹cy. Dlatego Gilbert Bosetti
proponuje inny ni¿ Zéraffa kanon rzeczy wa¿nych, które po³¹cz¹ mit i powie�æ.
Ta ostatnia bowiem powinna przekazaæ zachwyt nad tym, co banalne, i opisaæ
cudowny charakter zwyk³ej rzeczywisto�ci. Osi¹gniêcie tego efektu jest mo¿li-
we przez wprowadzenie figury dziecka, która funkcjonuje na dwóch zharmoni-
zowanych poziomach. Pierwszy dotyczy inspiracji powie�ciopisarza; powinien
on nieustannie powracaæ do w³asnego dzieciñstwa, aby nauczyæ siê patrzeæ na
rzeczy w sposób pierwotny; aby dotrzeæ do tego wydarzenia, które go ukszta³to-
wa³o. W efekcie � na poziomie narracji � powstanie powie�æ przedstawiaj¹ca
losy dziecka.

Z drugiej strony, dzieciñstwo jest w centrum etyki, poniewa¿ protagonista lub heros
jest dzieckiem, krystalizuj¹cym zespó³ warto�ci, w którego oczach ¿ycie doros³e jest dys-
kwalifikowane; powstaje z tego mit-bajka [mythe-fabula], który narodzi³ siê wraz z roman-
tyzmem 29.

I jakkolwiek w tym procesie pewna doza mistyfikacji (w³asnej biografii) jest
nieunikniona, to jednak najwa¿niejsze pozostaje stworzenie postaci �innego�.

27 O. M a r q u a r d, Pochwa³a politeizmu. W: Rozstanie z filozofi¹ pierwszych zasad. Studia
filozoficzne. Prze³. K. K r z e m i e n i o w a. Warszawa 1994, s. 116�117.

28 M. Z é r a f f a, Roman et société. Paris 1971, s. 98.
29 G. B o s e t t i, Mythe et roman. �Iris� 1993, nr 13, s. 89�90.
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Dziêki niemu wszystko, co oficjalne i doros³e, zostaje zakwestionowane i/lub pod-
dane metamorfozom, ujawniaj¹cym symboliczny sens �wiata.

Postawienie tezy, i¿ tak czy inaczej rozumiana etyka buduje funkcjonalne po-
dobieñstwo miêdzy mitem a powie�ci¹, niczego jeszcze nie rozstrzyga w kwe-
stiach poetyki. Problem ten jest punktem wyj�cia w rozwa¿aniach Francesca Lo-
riggia, który wyró¿nia dwa modele powie�ci mitycznej (mythical novel); pierwszy
zosta³ skonstruowany w oparciu o analogiê do znanej ju¿ powie�ci mitologicznej
(mythological novel), drugi � za pomoc¹ zapo¿yczonej od strukturalistów dycho-
tomii: discours / histoire.

Zastanawiaj¹c siê nad funkcj¹ mitologicznych aluzji Loriggio stwierdza (za
White�em), i¿ stanowi¹ one prefiguracjê fabu³y oraz s¹ znakami metafikcji: odsy-
³aj¹ do systemu kulturowego i dziêki temu sygnalizuj¹ umowny charakter powie-
�ci. Jednak¿e uzyskanie tego typu efektów jest mo¿liwe dziêki innym (ni¿ mitolo-
giczne) �rodkom. Zatem stosowanie generalizacji, przys³ów, zwrotów do czytelni-
ka, bezpo�rednich wyznañ oraz wprowadzenie mise en abyme (zw³aszcza innego
tekstu tego samego autora) funkcjonuje bardzo podobnie. W przypadku prefigura-
cji ró¿nica jest tylko taka, i¿ metody te nie zawsze powoduj¹ wzmocnienie czy
zwiêkszenie spójno�ci fabu³y (w skrajnych przypadkach mise en abyme prowadzi
wrêcz do jej eliminacji). Zasadnicza odrêbno�æ polega jednak na innym sposobie
rozumienia metafikcji: aluzja mitologiczna jest intertekstualna i anonimowa (kul-
turowa). Tymczasem wspomniane techniki s¹ raczej � jak okre�la to Loriggio �
�ródtekstualne (intratextual); nie jest to bowiem podwojenie poprzez nawi¹zanie
do mitu, ale wkroczenie innego tekstu w dany tekst, powoduj¹ce jego rozdziele-
nie. Ta niejednorodno�æ zostaje dodatkowo uwydatniona poprzez osobowy czy
wrêcz autorski charakter tego wkroczenia. Pisarz � albo jego maska � ujawnia siê
tu jako postaæ rzeczywista i w ten sposób obna¿a fikcyjny status swojego dzie³a.

Ten model powie�ci mitycznej nie jest zadowalaj¹cy, dlatego autor przechodzi
do nastêpnej propozycji, która bêdzie bardziej jednoznaczna i precyzyjna. Korzy-
staj¹c z rozró¿nienia na discours i histoire Loriggio stawia tezê, i¿ powie�æ mitolo-
giczna koncentruje siê wy³¹cznie na drugim poziomie, dziêki czemu (jak u Benve-
niste�a) wydarzenia wydaj¹ siê opowiadaæ same siebie. Dlatego (w kategoriach
negatywnych) mo¿na stwierdziæ:

Zabronione s¹ � krótko mówi¹c � te pomys³y, za których pomoc¹ wszystko to, co mo¿e
umniejszaæ zdarzenia i narracjê, zostaje wprowadzone do tekstu. [...]

Poetyka redukcji nak³ada surowe ograniczenia na mimesis 30.

Zakazy dotycz¹ przede wszystkim obecno�ci autorskiego �ja� (nawet pod po-
staci¹ narratora); w zasadzie tylko bohaterowie mog¹ mieæ skrystalizowane oso-
bowo�ci. Bezpo�rednie wkroczenie autora w tekst dostarcza bowiem czytelnikowi
wskazówek interpretacyjnych albo odsy³a do innych �róde³. Oba zjawiska s¹ jed-
nak niepo¿¹dane i dlatego ostatecznie ten typ powie�ci mitologicznej d¹¿y do jed-
norodno�ci czy raczej � sp³aszczenia. Strategia przypomina tu bezpo�redni¹ i bez-
osobow¹ relacjê; tekst pos³uguje siê jednym czasoprzestrzennym continuum, nar-

30 F. L o r i g g i o, Myth, Mythology and the Novel: Towards a Reappraisal. �Canadian Review
of Comparative Literature� t. 11 (1984), s. 516, 517.
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rator chowa siê nawet za bohaterów (mowa pozornie zale¿na), a czas narracji jest
niemal to¿samy z czasem fabu³y. Stworzenie narracji, w której zdarzenia wydaj¹
siê same siebie opowiadaæ, prowadzi do koncentracji na linii fabularnej i do jedno-
czesnej minimalizacji elementów retardacyjnych, a zw³aszcza tych opisów, któ-
rych przedmiot móg³by staæ siê pretekstem do wyja�niaj¹cych komentarzy.

Porównanie obu modeli jest jednak instruktywne. W zakresie strategii ró¿ni¹
siê zasadniczo; pierwszy pos³uguje siê metafikcj¹, drugi � efektem wiarygodno-
�ci. Tym, co je ³¹czy, jest narracyjno�æ, sam akt przedstawiania sekwencji zdarzeñ.
Wynika z tego, i¿ mityczno�æ �funkcjonalna� ma (ostatecznie) pod³o¿e �struktu-
ralne�, mit i (o)powie�æ � jak zauwa¿y³ ju¿ Arystoteles � wi¹¿e bowiem ta sama,
ogólna kategoria fabu³y.

Jeszcze �ni¿ej� w szukaniu funkcjonalnych podobieñstw zszed³ Eric Gould,
który zreszt¹ � jak na postmodernistê � wyra¿a wiele niewzruszonych przekonañ.
Jedno z nich jest nastêpuj¹ce:

przysz³o�æ krytyki mitograficznej le¿y nie tyle w identyfikacji motywu w literaturze, ile
w próbie uchwycenia zjawiska pisania mitu i opowie�ci, poniewa¿ ka¿de z nich stara siê ukryæ
pustkê �wiadomo�ci, niepowodzenie ca³o�ciowego rozumienia, które zawsze tkwi za narracyj-
n¹ propozycj¹ i jej zamkniêt¹ fabu³¹ 31.

Rezygnacja z dociekañ tematologicznych prowadzi zatem (jak poprzednio) do
koncentracji na ujêciu narratologicznym, tyle ¿e Gould jest bardziej konsekwentny
i pokazuje, i¿ ostateczne �ród³a zbie¿no�ci funkcjonalnej tkwi¹ w jêzyku, którego
dzia³anie stwarza wstêpne warunki dla ka¿dej � a wiêc tak¿e mitycznej i powie�cio-
wej � narracji.

Spo�ród ogólnych za³o¿eñ tej pracy kluczowe jest te¿ przekonanie o istnieniu
ontologicznej przerwy miêdzy zdarzeniem a sensem. Najwa¿niejsz¹ prób¹ poko-
nania przepa�ci jest jêzyk; jego zadanie polega bowiem na ³¹czeniu znaczenia
i przedmiotu, s³owo powinno funkcjonowaæ jak ikona, uobecniaj¹ca i wyja�niaj¹-
ca ten element �wiata, do którego odsy³a. Jednak zbudowanie takiego pomostu jest
niemo¿liwe; pomimo i¿ jêzyk wynajduje skomplikowane figury, tworz¹ one wy-
³¹cznie grê kolejnych, nak³adaj¹cych siê odbiæ, które s¹ raczej symptomem braku
i nieobecno�ci. Sytuacja ta oznacza zarówno klêskê pierwotnego zamierzenia, jak
i mo¿liwo�æ jego ponowienia: nie istniej¹ znaczenia zastane, osi¹gniêcie jakiego-
kolwiek z nich poprzedzone jest procesem interpretacji.

Dawny mit, jako jeden z pierwszych produktów jêzyka, nie stanowi wyj¹tku
od tej zasady. Jego intencja jest wprawdzie odwrotna: stara siê on stworzyæ sym-
boliczn¹ reprezentacjê, która bêdzie prost¹ tautologi¹, ponownym uobecnieniem
tego, co sta³o siê in illo tempore. Uniwersalny charakter tego mitu � jak przewrot-
nie przekonuje Gould � nie wynika jednak z osi¹gniêcia transjêzykowych aspira-
cji; przeciwnie: jego znaczenie ci¹gle pozostaje otwarte i jest nieustaj¹cym zapro-
szeniem do kolejnych interpretacji. Fakt, i¿ jest ono podejmowane, �wiadczy jedy-
nie o tym, i¿ cz³owiek stara³ siê uzasadniæ wiedzê o Byciu, a zarazem rozumia³, ¿e
ostateczne uzasadnienie jest jednak niemo¿liwe. Ujêcie lingwistyczne w interpre-
tacji dekonstrukcyjnej pozwala autorowi na przeprowadzenie bliskiej analogii:

Twierdzê, ¿e literatura i mit musz¹ istnieæ w continuum na mocy ich funkcji jêzykowej:
mit d¹¿y do literackiego sensu formy narracyjnej, a opowie�æ aspiruje do statusu mitu. Kluczo-

31 E. G o u l d, Mythical Intensions in Modern Literature. Princeton 1981, s. 180.
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w¹ kwesti¹ nie jest literackie u¿ycie motywów mitologicznych, ale mo¿liwo�æ polegaj¹ca na
tym, i¿ opowie�ci mog¹ odzyskiwaæ strukturê my�li i ekspresji mitycznej, a zatem � ¿e napraw-
dê mo¿e istnieæ pewien rodzaj ekwiwalencji miêdzy mityczn¹ a literack¹ narracj¹ 32.

Kategori¹ transrodzajow¹ (i transhistoryczn¹) jest mityczno�æ (mythicity),
obejmuj¹ca � pierwotnie � te �obszary� jêzyka, które powsta³y jako wysi³ek nada-
nia �wiatu sensu (mythical intension), a � wtórnie � dotycz¹ca tak¿e interpretacji,
indywidualnej próby odczytania (czy nawet: narzucenia) tego znaczenia. ¯adna
z tych prób powie�æ siê nie mo¿e, gdy¿ ¿aden dyskurs nie jest w stanie przekro-
czyæ ograniczeñ jêzyka. Wa¿ne jest jednak to, i¿ Gould wyra�nie stwierdza, ¿e
niepewno�æ interpretacji polega te¿ na braku prostego prze³o¿enia mityczno�ci na
pojêcia strukturalne (a nawet retoryczne) tekstu. Pozostaje jedynie wyja�nienie
pewnych jego elementów za pomoc¹ tej w³a�nie �my�li i ekspresji� � ale po³¹cze-
nie to ma warto�æ tylko w odniesieniu do konkretnego utworu. Mimo tych niedo-
godno�ci to interpretator jest tu najwa¿niejszy; to miêdzy nim a pismem (pod nie-
obecno�æ autora) toczy siê gra o ustanowienie mityczno�ci. Kiedy zatem Gould
przechodzi do ujêcia mitycznych aspektów powie�ci � jako gatunku � ogranicza
siê do ogólnej konstatacji:

Zatem ¿eby stwierdziæ, i¿ mit jest i n t e n c j o n a l n ¹  s t r u k t u r ¹  w powie�ci, nie
nale¿y s¹dziæ, ¿e powie�ciopisarz mo¿e po prostu zapo¿yczyæ, prze-pisaæ lub zestawiæ wielkie
opowie�ci (poniewa¿ one s¹ warte ponownego opowiedzenia), ale ¿e powie�ciopisarz � za-
wsze kiedy stara siê nadaæ sens ludzkiemu materia³owi � pozostaje pod presj¹ transformacyj-
nych trybów my�li mitycznej oraz stosowno�ci jêzyka i gatunku 33.

Gould nawet w przypadku Joyce�a � jedynego omawianego w tym kontek�cie
autora � przekonuje, i¿ to nie wykorzystanie w¹tków mitologicznych jest funda-
mentalne dla uzyskania tego wymiaru. Kluczowy jest bowiem zwi¹zek miê-
dzy mityczn¹ my�l¹ a regu³ami gatunku, czyli rozwojem linii fabularnej (to kryte-
rium jest tu najwa¿niejsze). Porównuj¹c powie�æ XIX-wieczn¹ i tê, któr¹ stworzy³
Joyce, zauwa¿a Gould, i¿ fabu³a tej pierwszej ma charakter sylogizmu, natomiast
w drugim przypadku jest chaotyczna, wrêcz absurdalna. Powodem tej zmiany jest
represja, której podlega³a my�l mityczna w XIX wieku, kiedy jedynym sposobem
jej wyra¿ania by³y kategorie spo³ecznie zrozumia³e i akceptowalne. Tymczasem
prawdziw¹ istot¹ my�li mitycznej jest operowanie sprzeczno�ciami, co w konse-
kwencji prowadzi (tak w mitach, jak w XX-wiecznej powie�ci) do �odwrócenia
rzeczywisto�ci� i budowania fabu³y w oparciu o technikê skojarzeñ, a nie mime-
tycznego odwzorowania. Nie jest to jednak tylko gra wyobra�ni; my�l mityczna
operuje bowiem inn¹ logik¹, która, poprzez chaos lub powtórzenia fabularnych
konfiguracji, stara siê nadaæ rzeczywisto�ci sens.

Analizy konkretnych powie�ci pokazuj¹, i¿ najczêstszym medium my�li mi-
tycznej jest bohater (myth-making inteligence) lub � co jest w³a�ciwo�ci¹ mito-
twórstwa Joyce�a � ¿e zachodzi szczególna korelacja miêdzy �wiadomo�ci¹ po-
staci a rozwojem linii fabularnej. Zatem z punktu widzenia techniki propozycja
Goulda tym tylko ró¿ni siê od wcze�niejszych, i¿ nie zawê¿a mitu do �wiadomo-
�ci bohatera, ale tak¿e narratorowi przyznaje prawo do tego typu ujêcia. Ten
pierwszy mo¿e jednak bardziej bezpo�rednio objawiaæ te sposoby widzenia

32 Ibidem, s. 11.
33 Ibidem, s. 137.
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i my�lenia; drugi � raczej po�rednio, np. przez budowanie odpowiednich uk³a-
dów fabularnych.

Nowy jest sposób ujêcia tej kwestii: Gould rezygnuje z analizowania moty-
wów mitologicznych, jak i � w tym przypadku � z prac antropologów badaj¹cych
pierwotn¹ mentalno�æ. Podmiot powie�ciowy (narrator, bohater) zupe³nie inaczej
prezentuje ten �wiatopogl¹d:

Innymi s³owy: mityczny sens narracji tkwi dok³adnie w tej grze pomiêdzy �wiadomo�ci¹
a ograniczaj¹c¹ obecno�ci¹ �wiata zewnêtrznego jako znaku [...] 34.

Gra (u Joyce�a) ujawnia siê poprzez kalambury, epifanie i powtórzenia fabu³y:
s¹ to momenty, w których podmiot nazywa, czyli nadaje �wiatu (tj. znakom) sens.
Jednak¿e s¹ to akty zawsze nietrwa³e, a w konsekwencji podlegaj¹ce wymianie,
ci¹g³ej transformacji. Narracja staje siê mityczna, je¿eli przedstawia � na ró¿nych
poziomach � metamorfozê: zakwestionowanie utrwalonego sensu i jego odzy-
skanie.

Konkluzja

Przed laty Michai³ Bachtin pisa³:

Jest [powie�æ] gatunkiem z natury niekanonicznym. Jest zmienno�ci¹. To gatunek nieustan-
nie poszukuj¹cy, wci¹¿ badaj¹cy sam siebie i rewiduj¹cy w³asne ukszta³towane ju¿ formy 35.

Relacja mitu i powie�ci w tym sensie potwierdza tê diagnozê, i¿ unaocznia,
jak ró¿ny jest tu zakres i charakter adaptacji. Przeciwnicy tych wp³ywów s³usznie
wskazuj¹, ¿e nigdy nie jest on ca³kowity, niemniej powie�æ w³¹cza i funkcjonali-
zuje rozmaite elementy mitu. Najczê�ciej proces ten dotyczy w¹tków tematycz-
nych zwi¹zanych z konkretn¹ mitologi¹, jednak analogie wystêpuj¹ tak¿e dziêki
formie narracyjnej lub podobnemu u¿yciu samego jêzyka. Te trzy klasy analogii
maj¹ jedn¹ cechê wspóln¹: uznaj¹ za najbardziej mityczne te powie�ci, w których
�ja� (autora, narratora, bohatera) nie jest na tyle wyeksponowane, aby zas³oniæ
uniwersalny charakter przes³ania mitycznego. Ka¿da z tych propozycji inaczej
uzasadnia to za³o¿enie; pierwsza powo³uje siê na powtarzalno�æ wzorów mitycz-
nych; druga � na takie b¹d� inne normy lub wierno�æ faktom; trzecia � na ponadin-
dywidualn¹ pracê pisma w docieraniu do sensu. Na tym jednak podobieñstwa siê
koñcz¹ i wydaje siê, i¿ interpretacja wymaga uznania jednej z tych trzech p³asz-
czyzn za dominuj¹c¹. Gould twierdz¹c, i¿ mityczno�æ Ulissesa nie ma nic wspól-
nego z w¹tkami mitologicznymi, implicite ustawia te relacje roz³¹cznie. Zabieg
ów jest sensowny przy za³o¿eniu, i¿ najbardziej efektywne jest pos³ugiwanie siê
jedn¹, precyzyjn¹ koncepcj¹ mitu.

Niew¹tpliwie, kwestia wyboru jest tu podstawowa i dotyczy ona kontekstu,
w którego �wietle przebiega interpretacja. Tradycyjna mitografia podsuwa zatem
staro¿ytn¹ gramatykê tematów (Frye, White, Vickery); orientacje funkcjonalistyczne
s¹ zainteresowane raczej warto�ciami spo³ecznymi (Zéraffa) lub indywidualnymi
(Bosetti), a opcja spod znaku dekonstrukcji (Gould) szuka intencji mitycznej, czy-

34 Ibidem, s. 162.
35 B a c h t i n, op. cit., s. 580.
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li d¹¿enia do denaturalizacji jêzykowego sensu. Ka¿da z tych propozycji przyjmu-
je zatem inny kontekst, w jakim umieszcza utwór powie�ciowy.

Pytanie, na ile wybór pomiêdzy nimi jest uzasadniony, trudno jest a priori
rozstrzygn¹æ. Niektóre wydaj¹ siê odpowiedniejsze tylko dlatego, i¿ zestaw pro-
cedur interpretacyjnych jest bardziej skodyfikowany, a zatem o wiele ³atwiej s¹
w stanie dostarczyæ w³a�ciwych argumentów z tekstu. Jednak¿e nawet to nie za-
wsze jest atutem: odnajdywanie antycznego mitu w powie�ci XIX-wiecznej mo¿e
okazaæ siê zadaniem równie trudnym jak badanie kanonu etycznego w powie-
�ciach egzystencjalistów. Wybór spo�ród tych trzech stanowisk jest zatem rodza-
jem kompromisu miêdzy za³o¿eniami badacza a zakresem, w którym mog¹ one
zostaæ uznane przez sam¹ powie�æ.

Zawieraj¹c taki uk³ad warto jednak pamiêtaæ, ¿e pomimo i¿ mit i powie�æ
skazane s¹ � moc¹ samej kultury � na wspó³istnienie, to zwi¹zek ten zak³ada ra-
czej napiêcie, a nie harmoniê, rywalizacjê � a nie dope³nienie. Dlatego te¿ s¹dzê,
i¿ interpretacja szuka mitu tam, gdzie jest on ukryty, nieoczywisty i � pozornie �
pozbawiony dominuj¹cej pozycji.

MYTH AND NOVEL.
A PRESENTATION OF THEORETICAL STANCES

The article presents a panorama of theoretical stances referring to the mutual relationships
between a myth and a novel. The conceptions were divided into four classes. The first (made up of
papers by Juri Lotman and  Northrop Frye) concentrates of the genetic kinship and points out at the
divergent influences that a myth gave on a novel (mostly at its birth). The second and the third group
(represented by papers by John Vickery and John White) point at the presence of plots, quotations
and mythical allusions or at some other (purely formal) loans in the novelistic narration. The fourth
group of scholars (e.g. Mircea Eliade, Odo Marquard, Eric Gould) eliminates intertextual relations
and replaces them with functional ones. The old purposes of myth were contemporarily taken over
by literature and thus the novel � both in its form and its contents � is subject to mithologisation.


