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rycznoliterackiego z XIX stulecia (jedyny — jakże znamienny — wyjątek uczy
niono dla Norwida). Natomiast zainteresowanie badaczy rozciąga się albo na to, 
co wiek XIX poprzedza, albo ina to, co po nim następuje. Taki zwrot w zaintere
sowaniach badawczych stanowi signum tem poris naszych dni i można go w ytłu 
maczyć koniecznością odrobienia zaległości — zwłaszcza wobec literatury wieku  
XVII. Należałoby temu niewątpliwie przyklasnąć, gdyby nie fakt, że przy tej 
okazji tworzy się w całości tradycji niepokojąca luka, która w  recenzowanym  
tomie sprawia, iż „genealogiczne drzewo” poezji współczesnej jest niepełne. Ale 
czasy trzeba za to winić, nie autorów książki.

Eugeniusz Czaplejew icz

W KRĘGU ZAGADNIEŃ TEORII POWIEŚCI. Pod redakcją J a n u s z a  
S ł a w i ń s k i e g o .  Wrocław—Warszawa—'Kraków 1967. Zakład Narodowy im ie
nia Ossolińskich — Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 156. Instytut Ba
dań Literackich Polskiej Akademii Nauk — Katedra Teorii Literatury Uniwer
sytetu Warszawskiego. „Z Dziejów Form Artystycznych w  Literaturze Polskiej”. 
Tom VII. Komitet Redakcyjny: J a n u s z  S ł a w i ń s k i ,  J a n  T r z y n a d l o w -  
s k i ,  M a r i a  Ż m i g r o d z k a .  Sekretarz Redakcji: T e r e s a  K o s t k i e w i -  
c z o w  a.

Większość prac w omawianym tomie wywodzi się z podobnych nastawień  
metodologicznych — mam na myśli rozprawy Janusza Sławińskiego, Michała Gło
wińskiego, Urszuli Dąmbskiej-Prokop oraz Kazimierza Bartoszyńskiego. Koncepcje 
metodologiczne tych autorów pozwoliły w interpretacji dzieła literackiego połączyć 
zagadnienia, które dotychczas zwykle ujmowane były oddzielnie. Dla badaczy 
tych znaczeniowa zawartość wypowiedzi literackiej oraz jej zróżnicowane ukształ
towanie strukturalno-językowe stanowi pewnego rodzaju sieć układów powiąza
nych przepływem wzajemnie warunkujących się informacji semantycznych. Dla
tego sądzę, że ów tom, prekursorski nie tylko na naszym terenie, jest również 
prezentacją nowej szkoły w  polskiej teorii literatury. I choć może to wygląda na 
imputowanie autorom prac czegoś, do czego by się nie przyznali, wydaje się, że 
problematyka lingwistyczno-semantyczna dominuje w  tym tomie.

Janusz Sławiński w  rozprawie Sem antyka w ypow iedzi narracyjnej wychodzi 
z tezy o werbalnym podobieństwie i funkcjonalnych odmiennościach przekazów: 
poetyckiego i narracyjnego. Oscylacje „między strefą diziałań bohaterów i strefą 
poczynań »ja« opowiadającego” (s. 1 0 ) przyczyniają się do podtrzymywania gra
nicy, która oddziela dziedzinę wąsko rozumianej stylistyki form podawczych 
(opowiadania, opisu) od dziedziny przedmiotów przedstawionych w utworze. Drą
żenia badawcze pogłębiają się i różnicują, przechodząc do znaczeniowych mikro- 
i makrozespołów. Sławiński znajduje w wypowiedzi artystycznej odbicie zależ
ności pomiędzy przedmiotem a podmiotem, zależności związanych z ogólnymi ce
chami ludzkiego umysłu, uniemożliwiającymi ostre odgraniczenie świata przed
stawionego od „ja” podmiotu wypowiadającego. Z rozważań Sławińskiego w yni
ka, że strony ontologiczna oraz epistemologiczna tego stosunku zachowują stan 
dialektycznej jedności również i w dziedzinie struktury utworu literackiego.

Sławiński, konsekwentnie stojąc na gruncie podstawowej realności utworu, 
jaką jest continuum  podścieliska jednostek semantycznych zawartych w słowie 
poezji i prozy, włącza się do znanego sporu teoretycznoliteraekiego między Ingar
denem a Markiewiczem. W uproszczeniu metod badawczych do poziomu poczynań
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„interpretycyjnych” dostrzega lukę wywodów Markiewicza. Nie widząc „potrze
by uciekania się do koncepcji warstw innych niż warstwa sensów związanych 
z językowymi segmentami tekstu” (s. 19), przedstawia Sławiński cztery rozwinię
te i precyzyjnie uzasadnione tezy o znaczeniowej strukturze przekazów narra
cyjnych.

1. W przeciwieństwie do przekazu poetyckiego, dla którego charakterystyczna 
jest tendencja do eksponowania jednostek mikrosemantycznych, przekaz narracyj
ny podporządkowuje je w zasadzie jednostkom wyższego poziomu.

2. Podobnie jak w  poezji istnieje napięcie pomiędzy potocznym, syntaktycz- 
nym oznaczaniem a syntagmatycznym odniesieniem do kontekstu, w  utworze nar
racyjnym działają analogiczne zasady „przy powstawaniu tworów znaczeniowych 
wyższego rzędu (takich jak postać, fabuła, narrator) odpowiadających rozwinię
tym kompleksom wielozdaniowym” (s. 23). Do ponadzdaniowych skonwencjonali
zowanych schematów należą: wypowiedź narratora i wypowiedzi postaci, będące 
„podstawą grupowania się kompleksów zdaniowych” (s. 25) oraz zespołami po
średniczącymi „między zdaniem a utworem jako całością” (s. 26). W prozie no
woczesnej cechy dystynktywne zespołów pośredniczących zacierają się lub zni
kają, a granice odcinka wypowiedzi, w których przebiega proces akumulacji zna
czeniowej, zostają otwarte dla „swobodnego przepływu zdań, w coraz mniejszym  
stopniu zobowiązanych do wypełniania szablonów porządkujących, a w coraz 
wyższym stopniu do — bezpośredniego s k ł a d a n i a  dzieła” (s. 25) z elementów  
masy werbalnej. Syntaktyczna struktura zdania skonwencjonalizowanego ulega 
w krańcowych wypadkach „rozchwianiu, oswabadzając pozaskładniowe segmen
ty wypowiedzi, a w ięc aktualizując sytuację właściwą tekstowi poetyckiemu” 
(s. 25).

3. Funkcja autoteliczna przekazu narracyjnego przejawia się w  nadorganiza- 
cji, nie w obrębie najbardziej elementarnych składników wypowiedzi, mniejszych 
od słowa — jak w  poezji, lecz w  nadorganizacji wyższych układów znaczenio
wych. Zjawisko interferencji figur semantycznych polega nie na różnym zastoso
waniu tych samych elem entów — jak w  przekazie poetyckim, lecz na interferen
cji planów wyższych jednostek znaczeniowych: „świata opowiadanego” i „sytuacji 
narracyjnej”, o odwrotnie proporcjonalnym stopniu wzajemnej wyrazistości. Tej 
dwoistości wypowiedzi narracyjnej odpowiada dwustopniowość semantyczna 
przekazu epickiego, polegająca na opozycji „mowy własnej” i „mowy cudzej”. 
„Interferencja wielkich figur semantycznych występuje również na każdym  
z dwóch głównych planów znaczeniowych. Te same jednostki konstytuują osobę 
narratora i osobę hipotetycznego odbiorcy — z jednej strony, z drugiej — postać 
bohatera i układ fabuły” (s. 29). I to decyduje o stereometryczności, która jest 
cechą wspólną przekazu narracyjnego i poetyckiego, chociaż dokonuje się ona 
w obu wypadkach na innych poziomach.

4. Wielkie figury semantyczne zróżnicowane są w  zależności od relacji, w ja
kich pozostają do innych figur semantycznych przekazu. Sławiński nie podaje 
pełnej siatki wzajemnych relacji, ale tylko przykładowo wymienia pięć odnie
sień wyczerpujących kategorię narratora.

Praca Urszuli Dąmbskiej-Prokop O niektórych konstrukcjach składniowych  
we współczesnej powieści rozpatruje krańcowe rozluźnienie struktury składnio
wej zdania (C. Simon, S. Beckett), oswobodzenie poszczególnych słów bądź ich 
ciągów z formalnych ograniczeń narzucanych przez relacje składniowe obowiązu
jące każdą wypowiedź oraz częste rozmijanie się związków gramatycznych ze 
znaczeniowymi. Sprawiło ono, że zdanie prozy nabrało cech właściwych zdaniu
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poetyckiemu. Tę sytuację — moim zdaniem — nie dość wyraźnie uwydatniła 
Dąmbska-Prokop w  swych analizach, podkreślał ją natomiast w ielokrotnie S ła
wiński w  swoim studium. A właśnie od tego, jak wypowiedź została zakomuni
kowana, zależy przecież realizowanie się funkcji poetyckiej, tak jak rozumie 
ją Jakobson, a więc funkcji orientowania odbiorcy-czytelnika na sam komunikat 
i jego zawartość, uwrażliwiania go na same znaki słowne.

U Robbe-Grilleta elem enty zakłócające prostolinijny tok zdaniowo-sem an- 
tyczny stają się w pierwszym rzędzie samodzielnymi i pełnowartościowymi e le
mentami słownymi, które spełniają rolę bodźców kierujących doraźnie m yśli 
i działania podmiotu wypowiadającego. Wydaje się nawet, że jako bodźce słow 
ne są w łaśnie najmocniejsze, i to one czasami stają się rzeczywistą dram atis p er
sona. Struktura językowa takich przekazów narracyjnych jak „nowa powieść” — 
jest dobrym przykładem na to, że i w  tekście epickim nie tylko zdania mogą 
pełnić samodzielną rolę semantyczną. Dlatego Sławiński w  omówionej rozprawie 
nie czynił nowej powieści optymalnym, wzorcowym modelem egzem plifikacji 
swoich tez. Wydaje mi się, że samodzielnych jednostek semantycznych w  tekście 
epickim nie wyczerpuje grupa imion własnych, wedle sugestii Sławińskiego; po
dobną, samodzielną rolę mogą odgrywać te słowa lub ich ciągi, które są specjalnie 
wyróżnione sposobami graficznymi lub typograficznymi, serie słów rozłamanych 
(jak u Robbe-Grilleta w  Gumach „di” jako fragment napisu „Oedipe” na gumce 
do ścierania), czy wreszcie grupa elementów toponomastycznych i onomastycz- 
nych. Funkcja poetycka, której znaczenia Dąmbska-Prokop nie doceniła, wzm ac
nia oddziaływanie i skuteczność informacji niesionych przez słow a i zdania.

Rozłamy wanie schematów składniowych jest również objawem żywotnego 
rozmachu słownego, na jaki pozwalają sobie monologujące podmioty w „nowej 
powieści”, a konieczność zwolnienia tempa czytania „gęstych” tekstów sprawia, 
że pojedyncze słowa bądź odcinki zdaniowe nabierają dodatkowego znaczenia 
i silniej pobudzają wyobraźnię odbiorcy, tak jak ma to m iejsce w  przekazie 
poetyckim. Ale oczywiście terenem aktywności pisarskiej pozostaje nadal z d a 
n i e ,  chociaż rozluźniają się jego rygory składniowe. Ze zgromadzonego przez 
Dąmbską-Prokop materiału wynika także i to, że wraz z osłabieniem roli syg
nałów graficznych wewnątrz zdania (brak znaków przestankowych) — rośnie rola 
innych wyróżników graficznych, takich jak akapit, rozdział, część, których w y
znaczniki lingwistyczne i literackie nie są ustalone przez badania francuskie ani 
polskie. Uzupełniając analizy Dąmbskiej-Prokop, należy wskazać na pożyteczność 
badań w  tym zakresie.

Doświadczenia składniowe twórców „nowej powieści” — stwierdza Dąmbska- 
Prokop — stają się adekwatnym środkiem wyrazu nie tego, „jak było”, ale tego, 
„jak o tym myślą podmioty mówiące”. To, co mówi autorka o tłumaczeniu róż
nych momentów czasowych i sytuacyjnych na „naraz”, można byłoby odnieść np. 
do obserwacji A. Sauvageota 1 na temat wagi, jaką we francuskim języku m ó
wionym przykłada się do wyrażania zjawiska współrzędności dwóch czynności, i to 
zarazem w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.

U Macha, Andrzejewskiego i Brandysa odnajduje Dąmbska-Prokop budowę 
składniową zdania podobną rozwiązaniom w tym względzie twórców francuskich. 
Ze względu na szczupłość zgromadzonego materiału jedynym wnioskiem tej pracy 
mogło być stwierdzenie zachodzącego podobieństwa, bez szczegółowej egzem pli
fikacji ewentualnych różnic. Wniosek taki wydaje się — bez materiału dowo
dowego — krzywdzący, sugeruje bowiem mechaniczne naśladowanie wzorców ob

1 Zob. A. S a u v a g e o t ,  Français écrit, français parlé. Paris 1962.
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cych przez autorów polskich. Tymczasem argumentem osłabiającym taką tezę m o
że być przywołanie filiacji rodzimych, wyznaczenie pewnych zasadniczych linii 
rozwoju tradycji zdaniotwórczej również na terenie literatury polskiej, czym jed
nak Dąmbska-Prokop nie zajęła się. Ze zrozumiałych względów nie usiłuję tutaj 
precyzować tej problematyki, gdyż do tych kwestii możemy się zbliżyć dopiero za 
pośrednictwem takich prac jak rozprawa Dąmbskiej-Prokop.

Michał Głowiński w rozprawie Powieść jako metodologia powieści widzi trzy 
etapy wtargnięcia mniemań o literaturze do literatury: 1 ) wprowadzenie roz
ważań na temat literatury do świata przedstawionego powieści realistycznej; 
2 ) okres praktyk warsztatowo-psychologicznych, kiedy powieść miała być nie 
tylko opowieścią o czymś, lecz była także wyznaniem na temat tego, „jak po
wieść powstaje” (s. 78); 3) praktyki „nowej powieści” francuskiej, które głównie 
skupiają uwagę badacza.

Głowiński wychodzi od aforystycznego stwierdzenia Robbe-Grilleta, że „po
wieść m yśli o sobie samej, sama się sądzi, sama siebie kwestionuje” (s. 80), które 
narzuciło badaczom nie tylko swój sens, lecz i antropomorfizującą formę operacji 
m yślowych. Ta eseistyczna forma nie przyczynia się, moim zdaniem, do uładze- 
nia języka krytyki naukowej, cierpiącej z powodu braków ujednolicenia pojęć, 
i jeżeli w  praktyce „nowej powieści” najważniejszy staje się „problem krytyki 
utrwalonych sposobów powieściowego mówienia”, to tym bardziej w  krytyce nau
kowej należałoby się strzec antropomorfizacji zjawisk literackich.

Kwestionowanie starych form powieściowych i sprawdzanie — „na żywo” 
w powieści — przyjętych zasad nowego, literackiego działania, nie sformułowa
nego pojęciowo, a rozwijanego stylistycznie, stanowi dla pisarzy świadomie i kon
sekwentnie stosowany sposób postępowania pisarskiego — metodę, która jest nie 
tylko „dyrektywą postępowania”, lecz, jak powiada Głowiński: „stanowi sui ge
neris przedmiot badania” (s. 82) w powieści. „Nowa powieść” jest w ięc już „nie 
tylko historią tak czy inaczej ujętego świata”, lecz także „wypowiedzią metodo
logiczną na temat powieści, czyli że jest p o w i e ś c i o w ą  m e t o d o l o g i ą  p o 
w i e ś c i ” (s. 82). „Warstwa metodologiczna stanowi w  »nowej powieści« zasad
niczy elem ent strukturalny, jest podstawowym faktem jej poetyki” (s. 83). Dla
tego odnawia się podstawowy problem sztuki: nie „co”, ale „jak” — omówiony 
przez badacza na przykładzie Przem iany Butora.

W drugiej części rozważań obchodzi Głowińskiego paralelizm problematyki 
formułowanej dyskursywnie w teoriach oraz wyrażonej w  języku samych doko
nań artystycznych. W „nowej powieści” konkretne, stylistyczne dokonania mają 
być egzemplifikacją teoretycznych tez na jej temat. Głowiński przywołuje prze
konania Robbe-Grilleta: „Każdy powieściopisarz, w  każdej powieści, powinien 
wym yślić swoją własną formę. Żadna recepta nie może zastąpić tej nieustannej 
refleksji. Książka tworzy dla siebie samej swoje własne reguły” (s. 8 8 ). Robbe- 
Grillet — moim zdaniem — pragnąłby realizować w  literaturze to, co w  plastyce 
wcześniej już realizowali malarze abstrakcjoniści: „Chciałoby się, żeby człowiek 
nie m ógł się powtarzać. Powtarzanie jest przeciwne prawom umysłu, jego bie
gowi naprzód”; „Kilometrami ciągnie się malarstwo w  stylu tego czy tamtego; 
rzadko można spotkać kogoś młodego, kto by pracował w  swoim własnym sty
lu” 2. Nie o co innego chodzi w  obu cytatach, jak o teorię zawartą w  konkretnych

2 P. P i c a s s o ,  Rozmowa z Christianem Zervos (1933). W zbiorze: A rtyści 
o sztuce. Od van Gogha do Picassa. Wybrały i opracowały E. G r a b s k a  i H. M o 
r a w s k a .  Warszawa 1963, s. 559.
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dziełach, a wyrażoną środkami różnych języków twórczych — w naszym wypadku  
środkami języka powieściowego. Chodzi mianowicie, jak słusznie powiada Gło
wiński, „o teorię powieści wyrażoną językiem powieści” (s. 8 8 ).

Wewnątrz powieściowej metodologii powieści „narracja tworzy kluczową 
kwestię poetyki powieści” (s. 8 8 ). Metoda narracji wiąże się, według Głowińskie
go, z poznawczą koncepcją tego gatunku: „postawa narratora bowiem jest sposo
bem poznawania, świata” (s. 89). Narracja w  „nowej powieści” staje się bez
pośrednim przejawem świadomości narratora, nastawionej na analizę własnego 
języka, własnych sposobów językowego działania.

Głowiński, chcąc pokazać odmienne postaci funkcjonowania problematyki me
todologicznej, sięgnął właśnie po La Jalousie A. Robbe-Grilleta i Les Fruits d’or 
N. Sarraute3. Według badacza w La Jalousie praktycznie zostało przezwyciężone 
przeciwstawienie między narracją w  3 osobie i 1 osobie, które w dotychczaso
wym rozwoju powieści miało taką wagę jak przeciwstawienie bytu i świadomości 
dla materialisty. Eksperyment ów ma charakter przede wszystkim m etodolo
giczny.

Do tego momentu, zgadzając się z wywodami autora pracy, mogłam ją pra
w ie tylko relacjonować. Obiekcje nastręcza interpretacja stosunku Robbe-Grilleta 
do praktyk związanych z „tradycyjną semantyką powieści” (s. 98). Czym innym  
jest polemika z praktykami tradycyjnymi i ilustracja tej polemiki w  obrębie 
świata przedstawionego, a czym innym pytanie, czy w  ogóle twórczość powieścio
wa może być pozbawiona wszelkiej symbolizacji. Stąd i dalsze pytanie: o ile 
powieści Robbe-Grilleta są pozbawione symbolizacji. Dobrze znane są — jak 
pisze Głowiński — tendencje deskryptywne pisarzy „nowej powieści”, zmie
rzające do wyzwolenia się „z konwencjonalnej siatki znaczeń” (s. 9 9 ), a także 
z przyjętych funkcji fabularnych. Badacz jest zdania, że symbolizacja powieści 
Robbe-Grilleta wynika jedynie z ich polemicznego charakteru wobec symbolizacji 
w ogóle. Dopuszcza wprawdzie istnienie globalnego sensu symbolicznego jego 
utworów, odmawia jednak znaczeń naddanych przedmiotom czy zjawiskom uni
kalnym bądź wielokrotnie powracającym. Dla Głowińskiego słynna stonoga z La 
Jalousie „ma sens jako polemika z praktykami tradycyjnej powieści, która by 
ją zsymbolizowała” (s. 99). Jeśli jednak metodologicznie pojęta polemika wypełnia  
symbolizacją ramy tekstu — od „la jalousie”-*przedmiotu do „la jalousie”-em ocji 
— to choćby przez to samo utwór w  szczegółach i globalnie nabiera piętna sym
bolizacji, począwszy od samego tytułu La Jalousie. Nie podejmując sporu, gotowa 
jestem jednak opowiedzieć się za rozumieniem owej stonogi w łaśnie jako meta
fory do odczytania. A w takim odczytaniu tkwi jeden z elementów wieloznacz
ności, a więc element poezji w  „nowej powieści”. W dialogu metodologicznym  
może znajdować upodobanie krytyk lub badacz literatury, czytelnik natomiast 
sięga przede wszystkim  po czytadło, będące przecież zwykle historią tak czy ina
czej ujętego świata. Sama tylko metodologia powieści nie może stanowić wyłącz
nej zawartości utworu. Metodologia musi się sprawdzać w ramach powieściowego 
charakteru utworu i dlatego utwory Robbe-Grilleta, Butora, Macha nie dają się 
rozłupać na powieść i metodę. W tym sensie nie są one utworami wyłącznie 
autotematycznymi, lecz zwykłymi powieściami do czytania — i tu tkwi ich po
wodzenie.

3 Narzuca się podobieństwo tematyczne tego utworu z prekursorskim utwo
rem A. G i d e ’ a Palude. W jakim stopniu utwór N. Sarraute dialogizuje z utwo
rem Gide’a, pozostaje sprawą otwartą.
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Jeśli powieść X IX  stulecia grzeszyła absolutyzacją relacji oznaczania (znak 
językowy — desygnat), powieść X X  w. nie może popełnić grzechu absolutyzacji 
relacji metajęzykowych. Wszystkie wielkie powieści są przecież powieściami dźwi
gającymi nie tylko „własną” problematykę.

Kazimierz Bartoszyński nie jest pierwszym badaczem, który dostrzega wagę 
zjawisk czasu dla badań nad literaturą. Od bardzo dawna praktyka literacka 
i krytyczna narzuca zjawiska czasowe uwadze nauki. Niewątpliwie jednak zasługą 
pracy Bartoszyńskiego pt. Z problem atyki czasu w  utworach epickich  jest próba 
całościowej orientacji w złożonej i stale komplikującej się w najnowszych pro
zatorskich dokonaniach problematyce czasu, a ponadto naszkicowania jej gene
alogii. Trudno jest w  możliwie zwięzły a wierny sposób zrelacjonować przewód 
myślowy roz/prawy Bartoszyńskiego, gdyż zawiera ona zwarty ciąg stopniowo od
słanianych i źródłowo umotywowanych uogólnień i rozstrzygnięć definicyjnych. 
Ich pełna prezentacja nie mieści się w schematycznych ramach recenzji.

Pytania dotyczące czasu w  literaturze odnosi Bartoszyński do sposobu przeja
wiania się w  niej pewnych ogólniejszych filozoficznych poglądów na problem 
czasu, a mianowicie: „intersubiektywnego czasu konkretnego” oraz czasu subiek
tywnego (s. 37).

Autor zwraca więc uwagę na pomieszanie problematyki „czasowej struktury 
dzieła literackiego” (s. 40) ze sprawą filozofii czasu w  dziełach literackich oraz 
na elastyczność i wieloznaczność terminu „struktura czasowa”. W konstruowaniu 
procesów przedstawionych w  literaturze, a zwłaszcza w określaniu czasowego ich 
uporządkowania, trwania i tempa ich przebiegu, ważne są nie tylko denotacyjne 
możliwości wypowiedzi literackiej, lecz przede wszystkim „ s t r u k t u r a  k o m u 
n i k a t u  mówiącego o tych procesach”, a właściwie „struktura czasowego »wy
konania« tego komunikatu” (s. 41). Jest ona fundamentem rozwijania się w  cza
sie tworów językowych i „konstytuowania się czasu przedstawionego w litera
turze” (s. 42) poprzez: nieciągłość szeregową tworów językowych, sekwencjonal- 
ność, linearność, dyskretność. Nawiązując do wymienionych cech tworów języ
kowych i „relacji rozłącznej”, która „stanowi odbicie stanu rzeczywistego, poza- 
estetycznego czynności opowiadania i odbioru”, zakłada Bartoszyński „ d y s t a n 
s o w y  charakter przekazu epickiego” i uznaje go za „właściwość warunkującą 
czasowość epiki” (s. 46).

W czternastu drobiazgowo opracowanych punktach rozwija następnie Barto
szyński problematykę, która obejmuje: a) ciągnącą się od czasów Goethego dys
kusję na temat dystansu czasowego między narracją a zdarzeniami przedstawio
nymi; b) „wymiary” dystansu czasowego w  relacjach: narracja — płaszczyzna 
zdarzeń przedstawionych, oraz narracja — płaszczyzna odbioru; c) „wymiary” 
dystansu czasowego w  zależności od stopnia jawności narratora i rozbudowania 
sytuacji narracyjnej oraz w  zależności od „horyzontu narracji”, czyli jej antycy
pującego bądź reinterpretującego układu.

Oczywiście powyższe zestawienie nie wyczerpuje faktycznego bogactwa in
telektualnego pracy Bartoszyńskiego.

Dwie pozostałe rozprawy: Teresy Cieślikowskiej Niektóre funkcje kom pozy
cyjne monologu wewnętrznego w e współczesnej prozie narracyjnej oraz Poli 
Wert Podstawowa aparatura pojęciowa teorii epiki literackiej w  teorii filmu  
fabularnego, niewiele mają wspólnego z narzędziami badawczymi wypracowanymi 
przez autorów poprzednio omówionych prac. Nie ma tu bowiem refleksji teore
tycznej, brak też takiego języka krytycznego, którego spoistość, logika i syste-
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mowość mogłyby ogarnąć i zintegrować możliwie najwięcej elem entów dzieła 
literackiego. Wywody Cieślikowskiej, która pomija „nie tylko sprawę definicji, 
ale i samego terminu, jak też i budowy monologu wewnętrznego” (s. 109), muszą 
budzić poważne wątpliwości. Wątpliwości nastręczają się tym większe, kiedy 
na terenie techniki monologu wewnętrznego, nie określonego pod względem ter
minu, definicji i budowy, autorka poszukuje niektórych funkcji kompozycyjnych 
tej formy podawczej: „związanych z konstrukcją czasu w  utworze” oraz tych, 
„które wyznaczają relacje między autorem a czytelnikiem ” (s. 109). Autorka nie 
precyzuje stosowanych przez siebie pojęć, choć obrastają one coraz szerszą pro
blematyką, a w dodatku używa ich w  sposób bardzo uproszczony.

Pola Wert zestawia dwa zasadniczo odmienne rodzaje przekazów, podejmuje 
bardzo żywy obecnie problem obopólnych związków literatury i film u. Mamy 
zatem dwojaki dialog: raz przez ustalenie wzajemnych odpowiedniości terminów  
teoretycznych epiki literackiej i terminów teoretycznych epiki film owej, a drugi 
raz — nie zamierzony przez autorkę dialog jej rozprawy z pozostałymi pracami 
zawartymi w  tomie.

Gdyby szukać proweniencji badawczych dla prac zamieszczonych w om awia
nym tomie, należałoby, bez wątpienia, wskazać na tradycję strukturalizmu ling
wistycznego rozwijanego przed wojną w  warszawskim Kole Polonistów, a z szer
szego, europejskiego terenu przypomnieć osiągnięcia formalistów rosyjskich. 
W owej tradycji kryłoby się nie tylko szukanie znaczenia dzieła literackiego 
w samym dziele i nie tylko badanie jego organizacji wewnętrznej oraz opis ję- 
zykowo-stylistycznego ukształtowania tekstu, ale również — jak pisze Sławiń
ski — „dążność do „likwidacji bariery oddzielającej w  badaniach utworu epic
kiego słowne ukształtowanie tekstu narracyjnego od obszaru zjawisk w nim  
przedstawionych” (s. 16). Z jednej więc strony autorzy omawianych prac badają 
utwory literackie na ich poziomach głębokich, zdaniowych i słowuych, a w przy
padku poezji — m niejszych od słowa, tropiąc elementarne znaczenia i formy 
konstytuujące globalne znaczenie utworu literackiego. Z drugiej zaś strony od
noszą owe fakty językowe do rzeczywistości różnych podmiotów mówiących 
w utworze, przez które zostają one właśnie zakomunikowane czytelnikowi. W tej 
metodzie analizy uwzględnia się również rolę norm tradycji w kształtowaniu się 
i grupowaniu kompleksów semantycznych utworu. N ie wyrywa się dzieła z jego 
kontekstu historycznoliterackiego i społecznego. Stąd tak silnie zaznaczony i w y
korzystany w  toku analiz ich aspekt diachroniczny, czy to w postaci odniesienia 
struktury składniowo-stylistycznej utworów, stanowiącej każdorazowo indywi
dualne ujęcie treści (parole), do ogólnojęzykowej struktury, do schematów dane
go języka (langue), czy w  postaci odniesienia indywidualnych realizacji do tra
dycji konwencji artystycznych.

Ewa Szary

H e n r y k  M a r k i e w i c z ,  PRZEKROJE I ZBLIŻENIA. ROZPRAWY I SZKICE 
HISTORYCZNOLITERACKIE. (Indeks zestawiła K r y s t y n a  K u r m a n o w a .  
Warszawa 1967). Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 400.

Historia literatury jest dla Henryka Markiewicza także historią krytyki lite
rackiej, poetyk normatywnych i teoretycznych; jest nadto historią swych własnych 
metod badawczych, a więc: historią historii literatury. Do takiego stwierdzenia


