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P a u l  Z u m t h o r ,  ESSAI DE POÉTIQUE MÉDIÉVALE. Paris 1972. Éditions 
du Seuil, ss. 518, 2 nlb. „C ollection Poétique aux Éditions du S eu il”.

Książka Paula Zumthora stanow i, zgodnie z tytułow ą zapow iedzią (nie sposób  
oprzeć się wrażeniu, iż term in „esej” charakteryzuje się w  tym  w ypadku sw oistą  
dwuznacznością) próbę całościow ej prezentacji p o e t y k i  śred n iow ieczn ej1. P re 
zentacji w  pew nym  stopniu uniw ersalnej, a zarazem  w ielorako ograniczonej. O gól
ność jej w arunkow ana jest istn ieniem  pokrew ieństw  i analogii w yznaczających  
pojęcie średniow iecza jako epoki literackiej, partykularyzm  zaś im plikow any jest 
przez narodową odrębność ów czesnej literatury francuskiej, która stała się obiek
tem  poczynań badaw czych autora. Dodać trzeba, iż teren sw ojej eksploracji w y 
kreślił Zumthor przy pom ocy kryterium  językow ego, odcinając ostro (być m oże 
nazbyt ostro) obszar tw órczości posługującej się d ialektam i rodzim ym i od tery
torium  w ypow iedzi łacińskich.

Narodziny i rozwój poezji narodowej pozostaw ały w  ścisłym  zw iązku z pro
cesem  krystalizacji i w zrostem  znaczenia języka, w  którym  poezja ta była rea lizo
wana. W tej początkow ej fazie — m niej w ięcej od w. VIII do X I — form ow ała  
się stopniow o literacka tradycja francuska; problem em  jej pow staw ania zajm o
w ał się już Zumthor przy innej okazji, stw ierdzając w ów czas m. in.:

„Z lat 1050— 1150, a zw łaszcza 1100— 1150, dochow ało się do naszych czasów  
w ięcej tekstów , stąd m ylne w rażenie, że jest to okres narodzin literatury. P ew ne  
w ydaje się jedno, a m ianow icie że w  połow ie X I w. w ięcej jest prób tw órczości 
indyw idualnej i że pojaw iają się w ów czas siln e i oryginalne osobowości; dzięki 
tem u poezja, dotąd niejako »żyjąca w  ukryciu«, zajm uje m iejsce na rów ni z d zie
łam i, które stanow ią ow oc starannej pracy” 2.

Tradycja literacka może, jak w iadom o, istn ieć jako zasób indyw idualnych do
konań — utw orów. N ie ten jej aspekt przyciąga w szakże uw agę Zumthora. Intere
suje go przede w szystkim  sfera ponadjednostkow ych zjaw isk  — reguł i m ożliw ości, 
„form ”, struktur, których egzystencja (m niejsza o to, jak pojm owana) upow ażnia  
do m ów ienia o literaturze średniow iecznej w  kategoriach całości i jedności. Zumthor 
zakłada przy tym , iż owa „unité globale” form  m yślenia i w ypow iedzi staje się  
szczególnie w yrazista od połow y XI stu lecia i zachow uje sw ą w ażność do w. XV, 
a pew ne jej ślady trw ają jeszcze dw ieście lat później. To ogólne, w yjściow e tw ier
dzenie poddane zostaje przez autora pew nem u w ycien iow aniu  w  toku dalszych, 
bardziej szczegółow ych rozważań. Dowodzą one znacznych różnic w  stanie lite 
rackiego system u, przesunięć i przekształceń w ystępujących  w  zależności od etapu  
historycznego, choćby naw et etap ten był fragm entem  jednej, określonej epoki.

Poetyka w czesnośredniow ieczna wzbogaca się i kom plikuje w  XII i X III stu 
leciu; w zrasta jej spoistość, konsolidacji podlegają poszczególne, cząstkow e struktu
ry, w zm aga się ich funkcjonalność. Przyjęta przez autora teza o globalnej jed 
ności cyw ilizacji średniow iecznej (cyw ilizacji — na płaszczyźnie em pirycznie do
stępnych faktów  — heterogenicznej i zróżnicowanej) oraz, zbudow ana w  oparciu  
o nią, form uła dotycząca jedności ów czesnej literatury — znajduje w  odniesieniu  
do tego okresu najpełn iejsze i najsiln iejsze potw ierdzenie. Tym w łaśn ie czasom ,

1 P aul Z u m t h o r ,  profesor poetyki i teorii literatury na U niw ersytecie  
w  M ontrealu, jest m. in. autorem  prac: Langue e t  techniques poétiques à l’époque  
romane  (1963), Rom an et gothique: deu x  aspects de la poésie m éd iéva le  (1966), 
Testo e tes tura  (1968), La Lit téra ture  m édiéva le  (1971).

2 P. Z u m t h o r  w: Literatura francuska. T. 1. W arszawa 1974 (przełożyła  
A. Ż a r s k a ) ,  s. 15.



urzeczyw istn iającym  niejako kw intesencję „średniow ieczności”, pośw ięca Zumthor 
najw ięcej uw agi, chociaż m arginesow o rozpatruje także zagadnienia etapu w stęp 
nego oraz problem y zw iązane z przem ianam i literatury średniow iecznej w  stu 
leciach X IV  i XV, kiedy to pojaw iały się w  obrębie tradycyjnego system u rozm aite 
alternacje, pow staw ały  strukturalne neologizm y, żyw otne niegdyś form y obum ierały  
i narastał pow oli stan dezintegracji poprzedzającej ukształtow anie się now ej, re
nesansow ej poetyki.

N ajogólniejsze zadania badaw cze sw ej książki określił Zumthor w e w stępie: 
„Pragnąłem  nie ty le przedstaw ić doktrynę poezji średniow iecznej, ile  raczej w nieść  
sw ój w kład w  budow ę tego, co pew nego dnia będzie tą doktryną: zasugerow ać 
kilka propozycji m ogących stanow ić podstaw ę do dyskusji; nakreślić pobieżnie 
ram y, w  obrębie których m ogłyby się rozw ijać rozm aite szczegółow e poszukiw a
nia, i w skazać kierunek; na koniec sporządzić narzędzie um ożliw iające niem edie- 
w istom  dostęp do tam tej rzeczyw istości” (s. 14).

Przytoczona tutaj w ypow iedź, poza tym , że sygnalizuje poznaw czo-pragm a- 
tyczne nastaw ien ie autora, uprzedza rów nież czytelnika o sem antycznej poliw a- 
lentności książki, o problem ow ym  zróżnicowaniu — i rów noczesnej fragm entarycz
ności rozważań, o dyskusyjnym  charakterze badaw czych ustaleń i sform ułow ań.

Praca Zumthora daje w yraz zainteresow aniom  badaw czym  o różnym  stopniu  
ogólności. Stanow i próbę kom prom isu pom iędzy tendencją do odtw orzenia i opi
sania procesu kom unikacji poetyckiej w  średniow ieczu oraz dążeniem  do re
konstrukcji i prezentacji ów czesnego kodu poetyckiego. Znakiem  ow ego kom pro
m isu okazuje się zarówno kom pozycja książki (przede w szystkim  jej podział na 
dw ie podstaw ow e części: P roblèm es et m éth odes  oraz Les Modèles d ’„écriture”), 
jak też m erytoryczna zaw artość poszczególnych rozdziałów  i .podrozdziałów. P o
nadto zaś m am y tu do czynienia z określoną propozycją m etodologiczną, tym  
bardziej istotną i zasługującą na uw agę, że chodzi nie ty le  o badaw cze ujęcie  
jednostkow ego zjaw iska, lecz o drogę w iodącą do ponadindyw idualnych całości.

P aul Zumthor należy, jak można sądzić na podstaw ie w łaściw ego mu języka  
badaw czego oraz przyw oływ anej przezeń literatury przedm iotu, do zw olenników , 
a naw et w yznaw ców  sem iologii. Z achow uje przy tym  postaw ę zdecydow anie czyn
ną, i to w  dw ojakim  sensie. Po pierw sze, stosuje z pow odzeniem  w  praktyce 
instrum enty badaw cze w ypracow ane przez fundatorów  i prom otorów  w spom nia
nej dyscypliny; w ykorzystuje jej aparaturę term inologiczną, posługując się określe
niam i takim i, jak: znak, znaczenie, struktura, system , kod, paradygm at, synchronia, 
diachronia etc.·, przekształca uniw ersalne pojęcia teoretyczne w  kategorie h isto
rycznie ukonkretnione. Po drugie, w  toku sw oich poczynań i reflek sji dotyczą
cych zasadniczo rzeczyw istości średniow iecznej, a ściślej — średniow iecznego uni- 
w ersum  znaków  literackich, dokonuje w ielorakich  m odyfikacji w  dziedzinie w y 
korzystyw anego instrum entarium  i przeprow adza zabiegi badaw cze, które po od
pow iednim  ich uogólnieniu m ogłyby, jak się w ydaje, nabrać w alorów  procedury 
pow tarzalnej, dającej się zastosow ać w  rozm aitych sytuacjach i w obec system ów  
literackich ukonstytuow anych w  obrębie odm iennych epok historycznych.

Autor Essai de poétique m é d ié va le  odw ołuje się, jak uprzednio zauw aży
liśm y, do bogatego dorobku w spółczesnej w iedzy o literaturze. Załączona na końcu  
jego studium  Liste  des livres  e t  articles cités  uderza (a naw et trochę niepokoi!) 
sw ą objętością; m ożna z niej w ydobyć charakterystyczny zespół nazw isk i ty 
tu łów  dzieł (znanych Zum thorowi w  oryginałach lub w  przekładzie francuskim ). 
W ym ieńm y choćby R. B arthes’a R hétorique de l’im age  i Introduction  à l’analyse
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des récits, E. B enveniste'a P roblèm es de linguistique générale,  C. Brem onda Le  
Message narratif, J. Cohena Structuré  du langage poétique,  U. Eco La s tru ttu ra  
assente,  A. J. Greim asa Du sens, P. Guirauda Essais de sty lis t ique,  R. Jakobson a 
Essais de linguistique générale, J. K ristevej Problèm es de la structuration  du  
tex te ,  J. Lotm ana P roblèm es de la typologie  des cultures,  N. R uw eta Introduction  
à la gram m aire  generative,  A. Schaffa Introduction  à la sém antique,  w reszcie  
T. Todorova L it téra ture  et signification, Le Registres de la parole, Poétique.

Prócz inspiracji natury teoretyczno-m etodologicznej, Zumthor w e w spółczesnych  
i nieco daw niejszych ustaleniach  badaw czych szuka inform acji odnoszących się  
bezpośrednio do średniow iecznej rzeczyw istości kulturow ej, a przede w szystk im  —  
literackiej. Książka jego żyw i się niejako gotow ym  już pokarm em  obserw acji 
i w niosków  zaw artych w  takich pracach, jak E. Auerbacha M im esis  i T ypo lo -  
gische M otive in der m itte la l ter l ichen  Literatur,  C. S. B aidw ina M edieva l  Rhetoric  
and Poetics, E. R. Curtiusa L it téra ture  européenne et M oyen  Age latin,  R. D ra- 
gonettiego La Technique poétique des trouvères dans la chanson courtoise,  M. Fou- 
caulta Les Mots et les choses, D. Kuhna La Poétique de François V il lon  i w ielu , 
w ielu  innych.

Podobnie jak osiągnięcia strukturalizm u i sem iologii pozw oliły  Zum thorowi 
na sform ułow anie w  now ym  języku badaw czym  teorii średniow iecznej „poetyckości”, 
tak też pośw ięcone średniow ieczu prace historycznoliterackie i cząstkow e opraco
w ania dotyczące ów czesnych form  poetyckich um ożliw iły  mu próbę całościow ej 
rekonstrukcji średniow iecznej poetyki. R ekonstrukcja ta m usiała bow iem  zostać  
poprzedzona szeregiem  teoretycznych ustaleń szczegółow ych, pow stałych  w  oparciu  
o analizę em pirycznie dostępnych m ateriałów  literackich. Dodać warto, iż w cześn iej
sze prace sam ego Zumthora stanow ią rów nież pow ażny w kład w  budow ę ow ej 
teoretycznej, a zarazem  w yrastającej z konkretów , w iedzy o średniow iecznej poezji. 
Esej o poetyce jest z pew nością ukoronow aniem  poprzednich w ysiłk ów  badaw 
czych autora, jest także w  jakiejś m ierze ow ocem  w spólnego trudu w ielu  m edie- 
w istów . A le dostrzec w  nim  należy jeszcze coś innego, a m ianow icie rezultat 
działań postulatyw nych, w yn ik  aktu teoretycznego „zakładania”.

A nalizując stadia postępow ania strukturalistycznego, Um berto Eco stw ierdza  
m. in.: „Do elem entaryzacji m odelu strukturalnego dochodzi się jednak n ieko
niecznie przez kolejne upraszczanie czegoś już znanego; przeciw nie — poniew aż  
opisyw anie rzeczy znanych przedłużałoby badania w  nieskończoność, przeto po
stępow anie strukturalistyczne polega najczęściej nie na odnajdyw aniu struktury, 
lecz na jej zakładaniu, na jej w ynajdyw aniu  jako hipotezy i m odelu teoretycznego  
oraz na dążeniu do tego, by w szystk ie  badane zjaw iska odpow iadały przyjętem u  
teoretycznie układow i strukturalnem u. Spraw dzanie nastąpi później (przy czym  
obow iązkiem  badacza jest nie w tłaczać za w szelką cenę zjaw isk  w  ram y, jakie 
hipotetycznie w yznaczył, lecz być gotow ym  do popraw ek i sprostowań). Takie po
stępow anie okazuje się płodne w  w ielu  dziedzinach i pozw ala w yprzedzić pew ne  
badania em piryczne, które ciągnęłyby się w  nieskończoność, przez podporządkow a
nie ich hipotezom  strukturalnym , spraw dzanym  bezpośrednio w  punktach przy
puszczalnie najsłabszych” 3.

Przypisując pracy Zumthora afirm ację podobnie rozum ianej h ipotetyczności, 
odbieram y jej w alor „ostatniego słow a” w  danej dziedzinie w iedzy;- że w ypow iedź  
jego pow inna być w eryfikow ana, korygow ana oraz uzupełniana, zdaw ał sobie

3 U. E c o ,  P ejzaż  sem io tyczn y .  Przełożył A. W e i n s b e r g .  W arszawa 1972, 
s. 75—76.



zresztą spraw ę i autor, gdy p isał w  zakończeniu: „Książka taka jak ta n ie po
zw ala na konkluzje. W yciągać w niosk i — to podjąć ryzyko zam knięcia analizy  
i w yelim inow ania z niej tego, czego bez szkody pom inąć się nie da: obecności h istorii” 
(s. 451). Stw ierdzenie tego faktu nie um niejsza w  niczym  zasług Zumthora jako 
tw órcy całościow ej w izji poetyki średniow iecznej. Szkicow e naw et om ów ienie sfor
m ułow anej przezeń teorii — to zadanie, które urzeczyw istn ić m ogłaby jedynie ob
szerna rozpraw a naukowa. D latego też poprzestaniem y obecnie na zasygnalizow a
niu kilku podstaw ow ych w ątków  problem ow ych i centralnych propozycji autora.

W podtekście jego rozw ażań znajduje się prześw iadczenie, stanow iące za
razem punkt w yjścia , iż kategoria m odelu kom unikacji poetyckiej zachow uje sw ą’ 
w artość naukow ą n iezależnie od badanej epoki historycznej. Może być zatem  w y 
korzystana rów nież w  odniesieniu do czasów  średniow iecza. Stąd też rodzi się  
postulat teoretyczny skonstruow ania odpow iedniego schem atu, który byłby e fek 
tem  interpretacji średniow iecznego uniw ersum  zjaw isk  poetyckich. M odel opraco
w any przez Zum thora obejm uje w  praktyce pięć elem entów ; są to: poeta —  
poezja — odbiorcy — kontekst (rzeczyw istość historyczno-kulturow a) — kod 
(a w łaściw ie kod wraz z zespołem  subkodów). P ow iedzieliśm y: „w  praktyce”, jako 
że załączony w  książce w ykres (oparty zresztą na propozycji U. Eco) w zbogacony  
jest punktam i, które w  toku w yw odów  autora opatrzone zostały jedynie zw ięzłym , 
dość ogóln ikow ym  kom entarzem , n ie doczekały się natom iast w nikliw szego, obszer
niejszego rozpatrzenia.

W spom niany w yżej diagram  (s. 27) pow tarzam y tu w  całości (na s. 404 niniejszej 
recenzji).

Poziom y, oznaczone kolejnym i cyfram i od 1 do 5, oraz sieć połączeń m iędzy  
poziom am i, jak rów nież m iędzy sk ładnikam i jednej płaszczyzny, objaśnia autor 
następująco:

„Tekst sytuuje się na poziom ie 2. Poziom y od 2 do 5 odsyłają do różnych da
jących się w ykryć kodów  kulturow ych: 3, 4, 5 reprezentują elem enty poza- lub  
przedtekstow e; 3 i 4 należą do kom petencji analizy lingw istycznej w  szerokim  
i-ozumieniu; piątym  rządzi typologia historyczna. Poziom  2 (tekst) w iąże się z in 
nym i poziom am i jedyn ie za pośrednictw em  czynników  kategorialnych, takich jak  
gatunek, m etr, styl, szkoła poetycka. Co do poziom u 1 — pew ne w łaściw ości 
charakteryzujące środow isko kulturalne determ inują m odalność tego poziom u. [...] 
R elacja, która pow staje m iędzy poziom em  2 i 5, jest w ięc niebezpośrednia i w ie lo 
krotnie zm ediatyzow ana. Strefa zakreskow ana horyzontalnie jest strefą tekstu; 
kreski ukośne oznaczają tradycję. Co do szczegółow ych okoliczności pow stania  
tekstu (jego genezy w  sensie anegdotycznym ) — m ogłyby one znaleźć m iejsce w  ob
rębie strefy  nadaw cy, ale, praw dę m ów iąc, n ie przylegają do przedstaw ionego tu 
schem atu” (s. 26—27).

Sporządzony przez Zumthora w ykres — to rów nocześnie zapow iedź dalszych  
refleksji badaw czych, które koncentrow ać się m ają w okół sym bolizow anych przez 
diagram  elem entów  kom unikacji poetyckiej.

I rzeczyw iście — kom pozycja p ierw szej części książki, P roblèm es et m éthodes,  
odpow iada rozkładow i elem entów  w  tabeli. A utor rozw aża (dość pobieżnie zresztą) 
problem  literackiej publiczności w  czasach średniow iecza, stw ierdzając m. in., iż 
tekst adresow any jest zaw sze „do kolektyw u jako takiego, nie zaś do jednostki 
lub do agregatu izolow anych indyw iduów ” (s. 31). Zum thor porusza rów nież kw estię  
społecznych funkcji poezji w  obrębie kultury o charakterze archaicznym , jaki 
przysługuje po części kulturze średniow iecznej. ZwTraca uw agę na form y upow szech
niania twórczości, na fakt, że nie tylko słow o, ale rów nież gest i głos konstytuują
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w  średniow ieczu sposób istn ienia poetyckiego kom unikatu, na opozycję: w ypo
w iedzi ustne — w ypow iedzi utrw alone pism em , która jest opozycją pom iędzy  
strefą ciągłości a strefą nieciągłości, na sw oistą „sytuacyjność” ów czesnej poezji.

Na osobną w zm iankę zasługują te fragm enty w yw odu autora, które dowodzą, 
iż nie są mu obce założenia historyzm u. Tak w ięc podejm uje Zumthor zagadnie
n ie „historyczności”, odnosząc określenie to zarówno do indyw idualnej w ypow iedzi 
jak  do p łaszczyzny m odeli poetyckich. W w ypadku pierw szym  (który zresztą in 
teresuje Zum thora tylko m arginesow o) chodzi o pojm ow anie tekstu  jako m iejsca  
przecięcia się synchronii i diachronii bądź też o w łaściw y  utw orow i literackiem u  
rodzaj trw ania, a w ięc o jego aspekt czasow y, na koniec — o sw oistą ekspansję  
dzieła. W. w ypadku drugim pojęcie historyczności zw iązane zostaje ze św iatem  
poetyckich struktur, z porządkiem  ponadjednostkow ym . O tym  w szakże za chw ilę. 
N ajp ierw  słów  kilka o „genezie i m an ifestacji”.

Poetyka średniow iecza, zw łaszcza w  początkow ym  stadium  konsolidacji, znaj
dow ała się, zdaniem  Zumthora, w  stanie ciągłych przesunięć i przekształceń. 
W m iarę upływ u czasu pojaw iały  się sukcesyw nie now e reguły artystyczne. Mo
m ent ich narodzin — to w łaśn ie  „m anifestacja”, która z filozoficznego punktu  
w idzenia oznacza akt „w yłonienia się, na horyzoncie w ykreślonym  przez naszą 
dokum entację, tekstów  redukow alnych do m odelu uprzednio nie istn iejącego” (s. 58). 
Za przykład służą autorow i p ieśni lam entacyjne (p lanhs). N ajstarszą z nich datuje 
się na 1137 r. i ta sam a data określa m om ent m anifestacji odpow iedniego m o
delu poetyckiego (w ynikałoby stąd, iż pojęcie struktury gatunkow ej nie angażuje  
w  rozum ieniu Zumthora pojęcia klasy utw orów , innym i słow y, że gatunek jest 
„w yprow adzalny” z jednostkow ego dokonania literackiego i zaczyna „istn ieć” wraz 
z pojaw ieniem  się dzieła).

Zumthor zdaje sobie jednak spraw ę, iż trudno jest uznać takie narodziny  
form y poetyckiej za absolutnie pierw otne. D latego też jako uzupełnienie idei m ani
festacji w prow adza pojęcie „genezy”, czyli n iejako prehistorii ow ej form y, zw ią
zanej z istn ien iem  utw orów  (w w ypadku planhs  — pieśni rycerskich, w ierszy ła 
cińskich) znacznie w cześniejszych.

K olejny rozdział p ierw szej części, zatytu łow any Le Poète  et le texte ,  zaw iera  
pew ne sugestie  (żałować w ypada, że jest ich tak niew iele!) dotyczące autora „w pi
sanego w  u tw ór”. W gruncie rzeczy przem ieszały się tutaj co najm niej dw a w ątki 
problem ow e. Jeden — to refleksje na tem at poznaw czej kategorii poety, śladów  
rzeczyw istego poety (zarazem uczestn ika zbiorowej w yobraźni i św iadom ości) 
w  tekście. Drugi — to uw agi odnoszące się do pew nych konw encji zapisyw ania  
się tw órcy w  utw orze. Przede w szystk im  jednak jest to rozdział traktujący o tra
dycji literackiej, ow ym  „a priori poetyckiej rzeczyw istości” (s. 75). Przytoczm y  
tutaj k ilka w prow adzających tw ierdzeń ogólnych autora:

„Prawdą jest, że pew na liczba konstant [...] zdom inow ała literaturę Europy 
zachodniej od końca starożytności aż do początków  epoki w spółczesnej. A le okres 
średniow ieczny charakteryzow ał się najsiln iejszą  koncentracją tych tendencji” (s. 75).

„Jeżeli jest prawdą, że tradycja stanow i nieodzow ny czynnik każdej kultury, 
m ożna w  niej z grubsza w yróżnić przynajm niej dw ie odm iany, w edług roli, jaką  
odgryw a elem ent jednostkow y: jedna — bardziej konserw atyw na i pow tarzalna; 
druga — raczej ew olucyjna i tw órcza. Tradycje średniow ieczne należą przede 
w szystk im  do pierw szej odm iany, zw łaszcza w  epoce najstarszej; w  X II w . zysk i
w ać zaczyna na znaczeniu w ariant drugi [...]” (s. 79).

„Zaw iera ona [tj. tradycja] paradygm aty i m ożliw ości relacyjne [...]. Tekst 
tw orzy pow ierzchnię; tradycja sytuuje się w  n iew idzialnych  głębiach przestrzeni



poetyckiej Tradycja jaw i się jako finalność poprzedzająca istn ien ie  tekstu
i determ inująca jego funkcjonow anie” (s. 80— 81) — to ostatnie sform ułow anie, 
dokonane w  duchu teleologicznym , budzić m usi pow ażne w ątp liw ości.

„Tekst posiada w  ten sposób podw ójną funkcjonalność: w ew nętrzną, w yn ik a
jącą z faktu, że jest poezją; i zew nętrzną, zw iązaną z jego tradycyjnym  cha
rakterem ” (s. 81).

Po w stępnych (znanych w praw dzie skądinąd, lecz w zbogaconych obserw acjam i 
z zakresu w iedzy o średniow ieczu) rozw ażaniach na tem at tradycji w prow adzone  
zostaje pojęcie będące, jak sądzić m ożna, rezultatem  tw órczego zaadaptow ania  
przez autora ogólnej kategorii sem iologicznej, a w ystępujące pod nazw ą „typ”. 
O trzym uje ono dość w yraźną definicję:

„Pod nazw ą t y p y  grupuję w szystk ie  [...] znaki form alne: liczne w arianty  
sposobów  m ów ienia, które w  cząstkow ych w ykazach oznaczane były, często w  spo
sób sprzeczny, term inam i takim i, jak: klisze, topoi,  form uły, obrazy-klucze, m o
tyw y i inne. Typ będzie tu oznaczać każdy elem ent kształtu  w ypow iedzi poetyckiej 
[écriture  — w  sensie »sposób pisania«] jednocześnie ustrukturow any i poliw a- 
len tny, tzn. dopuszczający relacje funkcjonalne pom iędzy sw oim i częściam i i dający 
się nieskończenie w ykorzystyw ać w  różnych kontekstach” (s. 82).

W porządku system ow ym  „typ” konstytuuje jakby m iniparadygm at, najm niej
szą „form ę poetycką”, elem ent złożonego języka poezji. Na płaszczyźnie utw oru — 
jest on m ikrostrukturą utw orzoną przez zespół zorganizow anych w łaściw ości, za
w ierającą stałe jądro sem iczne lub form alne i n iew ielką  ilość cech w ariantnych.

Zumthor proponuje z kolei określoną, dość rozw iniętą typologię „typów ”, 
a ponadto om aw ia zagadnienie ich realizacji rów noznacznej z aktem  transform acji 
„typu” — transform acji, dodajm y, dw ojakiej: am plifikacji (poszerzenia, rozbudo
w ania) i specyfikacji (przejścia od abstraktu do konkretu), a także problem  istn ie
nia i funkcjonow ania „typu” w  strefie  syntagm atycznej, na poziom ie tekstu.

Tradycja jest kodem , ponadindyw idualnym  system em  reguł i norm poetyckich. 
Sposób „użytkow ania” tego system u przez średniow iecznych poetów  decyduje, 
w edług Zumthora, w  dużym stopniu o z n a c z e n i u  ów czesnej poezji. D ecyduje  
tym  bardziej, że relacja tej tw órczości z kontekstem  (a w ięc h istoryczną rzeczy
w istością) jest znacznie m niej istotna. Innym i słow y: poznanie — choćby pośrednie, 
poprzez źródła historyczne — św iata pozatekstow ego n iew iele  pom aga w  rozum ieniu  
średniow iecznych utw orów.

Jeśliby traktow ać w ypow iedź poetycką jako realizację szeregu funkcji (w ujęciu  
Jakobsonow skim ), przy rów noczesnej dom inacji funkcji poetyckiej, to tw órczość  
średniow ieczna byłaby — w ydaje się, iż ' tak można odczytać sens w ypow iedzi 
Zum thora w chodzących w  obręb rozdziału Le Message poétique  — jednym  z naj
pełn iejszych  w cieleń  poetyckości. Funkcja poetycka, nastaw ien ie kom unikatu do 
w ew nątrz, jego skupienie się na sobie sam ym , jest bow iem  znam ieniem  tego ze
społu tekstów  (i zarazem  w łaściw ością  zbliżającą je do niektórych k ierunków  poezji 
późniejszej, zw łaszcza w spółczesnej). A praw idłow a interpretacja średniow iecznej 
poezji w arunkow ana być m usi — pow tórzm y z naciskiem  za Zum thorem  — prze
badaniem  jej stosunku do system u form artystycznych.

B liższe w ejrzenie w  naturę tej relacji przyw odzi autora do w niosku, iż poezja 
średniow ieczna z n a c z y  n i e  m n i e j  niż jakakolw iek  poezja, ale zarazem znaczy 
i n a c z e j .  Jej sens rodził się bow iem  nie ty le ze sposobu, w  jaki indyw idualna  
w ypow iedź „grała” z językiem  tradycji, ile  raczej z sam ego aktu afirm acji syste
mu, z przyw ołania i użycia tradycji, której nam acalna obecność decydow ała o ho- 
m ogeniczności (lecz nie o m onolityczności) ów czesnych utw orów.



Koncepcja tradycji jako inw entarza „typów ” ulega w  dalszych rozdziałach  
książki wyraźnem u skom plikow aniu, które zresztą w arunkuje poznaw czą w artość  
teorii Zumthora. Autor powraca m ianow icie do pojęcia „rejestru eksp resji” (posłu
ży ł się nim już w  pracach poprzednich), które posiada co najm niej dwa układy  
odniesienia. R ejestr ekspresji to w  rozum ieniu Zumthora m niej w ięcej ty le  co 
nadrzędne zasady operacyjne oraz subkody czy też subtradycje — zorganizow ane 
w ew nętrznie zespoły „typów ”, pow stające w  efekcie różnorakiej ich dystrybucji. 
Egzystencji takich w zględnie autonom icznych zespołów  do końca X II, a naw et po 
schyłek  XIII stulecia trudno, zdaniem  autora, zaprzeczyć. „Od pieśni epickiej do 
pieśni truw erów  i do fabliau  n ie tylko wybór i sposób pow iązania typów  jest od
m ienny, lecz ich zagęszczenie, m ało zm ieniając się od tekstu do tekstu w  obrębie 
tej sam ej grupy, w ykazuje znaczne różnice w  zależności od grupy tek stów ” (s. 161).

Rozdział zam ykający pierw szą część książki, zatytu łow any L ’Organisation h ié
rarchique,  pośw ięcony został zagadnieniom , które można by określić jako geno- 
logiczne, gdyby nie to, że z genologią w  tradycyjnym  sensie tego słow a n iew iele  
m ają wspólnego. R ozbieżności podkreśla sam autor explic ite  oraz ujm ując term in  
„genre” w  cudzysłów. Pojęciu  poetyckiego gatunku odpow iada w  teorii Zumthora 
pojęcie form y dyskursu, przy czym  dyskurs równa się w ypow iedzi poetyckiej rozu
m ianej jako sw oiście złożony, w ielopoziom ow y przekaz w erbalny. Tak zreinterpreto- 
w ane pojęcie gatunku okazuje się kategorią pośredniczącą pom iędzy tekstem  a sub- 
kodam i i kodam i tradycji. P odział pojęcia gatunku zaproponow any przez Zumthora  
obejm uje dw ie zasadnicze odmiany: narracyjną i nienarracyjną (drugą z nich dzieli 
autor jeszcze na liryczną, albo inaczej: osobistą oraz dydaktyczną, czyli nieosobistą).

Obszerna druga część dzieła Zumthora — Les Modèles d ’„écriture” — p ośw ię
cona została w  całości zrekonstruow aniu i prezentacji poszczególnych subsystem ów  
i system ów  składających się na n iezw ykle skom plikow aną całość średniow iecznej 
tradycji poetyckiej. Rozważania autora egzem plifikow ane są w ielością  konkretnych  
faktów  poetyckich z zakresu liryki dw orskiej, rom ansu i now eli oraz tw órczości 
dram atycznej.

Bogata m erytorycznie i m etodologicznie książka Zumthora adresow ana jest 
zarówno do m ed iew istów  jak też do teoretyków  literatury. Pierw szym  oferuje na
rzędzie interpretacji poezji średniow iecznej, a raczej cały zasób instrum entów  słu 
żących rozum ieniu ow ej poezji. Drugim  proponuje w ybór określonej drogi, w iodącej 
do ponadindyw idualnych całości; sugeruje m ożliw ości badaw cze w  dziedzinie w ie
dzy o poetyce historycznej.

Elżbieta S a rn ow ska-T em eriu sz

J o s e p h  S t r e i k  a, DIE GELENKTEN MUSEN. DICHTUNG UND GESELL
SCHAFT. W ien—Frankfurt—Zürich 1971. Europa V erlag, ss. 414 +  2 nlb.

K siążka Strelki stanow i przykład system atycznego podręcznikow ego w ykładu  
pośw ięconego zw iązkom  pom iędzy życiem  społecznym  a literaturą. Rozpatruje je 
autor jako trzy kategorie zjaw isk. W części pierw szej sw ego studium  {Zur E nt
stehung von  S prachkunstw erken)  zajm uje się Strelka statusem  społecznym  pisarza, 
następnie czynnikam i grupotw órczym i oraz instytucjam i, które kształtują życie lite 
rackie. W tej części pracy znajdują się rów nież rozważania o bezpośrednich i po
średnich w pływ ach publiczności, kręgu kulturow ego i przem ian historycznych na 
pow stanie utworu. Część 2, nosząca tytu ł Zum  Phänomen d er  Sprachkunstw erke ,


