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Badania nad strukturą fabularną powieści w tych najdojrzalszych 
formach, jakie gatunek ten osiągnął w w. XIX, nadal są niezadowala
jące. Mimo dużej liczby prac — zarówno ogólnych, jak i poświęconych 
konkretnym zagadnieniom — fabuła powieści jako szczególny mecha
nizm semiotyczny pozostaje nadal bardziej dziedziną pojedynczych szczę
śliwych obserwacji niż strukturalnie opisanym obiektem. Znacznie po
sunął się opis powieści jako wielogłosowej struktury operującej rozmai
tymi punktami widzenia, pojawiło się szereg prac rozwijających idee 
Bachtina o chronotopie, pewne rezultaty przyniosła tzw. analiza moty
wów (negatywną rolę odegrało tu pomieszanie w pracach popularnonau
kowych idei motywu jako terminu z teorii muzyki z motywem w zna
czeniu, jakie nadał mu Wiesiełowski). Wielce obiecujące są prace, które 
wyjaśniają mitologiczne podglebie powieści, zwłaszcza pod kątem, jaki 
w swych pracach zarysował Toporow.

Jednocześnie za nieudane należy uznać próby bezpośredniego prze
niesienia do badań nad powieścią w jej rozwiniętych formach metod 
z powodzeniem stosowanych w pracy nad znacznie prostszymi rodzaja
mi tekstów. Przykładowo: próby realizacji na materiale powieści mode
lu magicznej bajki Proppa (i jego kontynuatorów usiłujących wbrew 
Proppowi nadać jego schematowi — odpowiednio zmodyfikowanemu — 
charakter uniwersalnej struktury  tekstu narracyjnego) nie dały oczeki
wanych rezultatów. Jeszcze mniej udane okazały się zastosowania mo
delu „temat — chwyty wyrazistości — tekst”. Będący przeniesieniem 
modelu „sens — tekst” na znacznie bardziej złożony obiekt, model ten 
reaktywuje dawne retoryczne wyobrażenie o uprzednio istniejącej „ma
terii”, którą retor upiększa zgodnie z ograniczonymi, z góry danymi re-

[J. M. Ł o t m a n — zob. notkę o nim w: „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 1, s. 235. 
Przekład według: J. M. Ł o t m a n ,  Proza Turgieniewa i siużetnoje prostran-  

stwo russkogo romana XIX stoletija. „Annales Instituti Philologiae Slavicae Uni- 
versitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae. Slavica” 23 (1986), s. 5— 
24.]
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gułami. Wyobrażenie o tym, że „tematy są niewyraziste” i „mają jedy
nie zawierać czystą treść” l, ukazuje temat jako coś dającego się wyodręb
nić i zachowującego swoją semantykę także poza daną strukturą tekstu. 
Prócz tego ani w logicznym modelu generowania tekstu artystycznego, 
ani w realnie psychologicznym procesie twórczym prymarność tematu 
jako pewnego samowystarczalnego komunikatu nie została udowodniona 
i raczej przeczy wszystkiemu, co wiemy w tej dziedzinie, aniżeli wypły
wa z niego.

Zasadnicza niesprowadzalność — w tym wypadku — złożonych mo
deli do prostych wynika z głębokich różnic ich struktury. S truktura 
bajki magicznej wyróżnia się prostotą i trwałością. Ma ona „zamknięty” 
charakter i — jeśli mówić nie o genezie, lecz o współoddziaływaniu ze 
światem pozaartystycznym w ciągu jej tysiącletniego istnienia — jest 
zabezpieczona przed kontaktami zewnętrznymi. Określa to międzynaro
dowy charakter bajki magicznej i to, że „pod względem konstrukcji 
wszystkie bajki magiczne należą do jednego typu” 2. Jeśli rzeczywistość 
pozabajkowa wdziera się do tekstu („wtenczas Iwan zaczął do węża z na- 
ganu strzelać”), to nie przenika ona do inwariantnej struktury jej fa
buły. Epizod ten mimo wszystko będzie włączany do paradygmatu wa
riantów funkcji „walka” (według Proppa). Tymczasem jest jasne, że 
w tekście powieści ΧΙΧ-wiecznej (lub gatunków organicznie z nią zwią
zanych, w rodzaju dramatu z tej samej epoki) sytuacja będzie całkiem 
inna. Sens konfliktu między reżyserem proponującym, by bohater prze
bił się sztyletem, a autorem, który uważa, że bohater powinien się za
strzelić, w Powieści teatralnej Bułhakowa polega na tym, że broń zmie
nia fabułę i jej stosunek do rzeczywistości pozafabularnej: sztylet stwa
rza sytuację teatralno-rekwizytową, rewolwer wciąga scenę w kontakt 
z rzeczywistością. Zamiana w tej samej powieści rewolweru na ogrodo
wą polewaczkę zmienia gatunek utworu. Przytoczmy tu jeszcze jeden 
przykład: w balladzie Bürgera Lenora narzeczony bohaterki poległ w woj
sku Fryderyka pod muram i Pragi. Żukowski, transformując Lenorę 
w Ludmiłę, aktualizował fabułę, przenosząc miejsce śmierci narzeczone
go w rejon wojny z Napoleonem w 1807 r. (waga tego przeniesienia dla 
czytelników była odnotowana przez Szewyriowa3): „Nad Narwią dom 
mój ciasny”, „Tam, na Litwie, kraju obcym”. Jednakże folkloryzm bal
lady przejawia się w tym, że przy opisie fabuły „martwy narzeczony” 
różnica między Lenorą a Ludmiłą jest nieistotna. Obie ballady są wa
riantami jednej fabuły. Tymczasem jeśli wyobrazimy sobie powieść XIX-

1 A. K. Ż o ł k o w s k i  j, J. M. S z c z e g ł o w ,  Poetika wyrazitielnosti.  „Wie
ner slawistischer Almanach”, Sonderband 2. Wien 1980.

2 W. P r o p p ,  Morfologia bajki. Tłumaczyła W. W o j t y g a - Z a g ó r s k a .  
Warszawa 1976, s. 62.

* S. P. S z e w y r i o w ,  O znaczenii Zukowskogo w russkoj żyzni i poezii. 
„Moskwitianin” 1853, kn. 2, nr 2, otd. I, s. 83.
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-wieczną, to przeniesienie historycznego miejsca i czasu nieuchronnie 
stworzyłoby i n n ą  fabułę. W Damie pikowej między Lizawietą Iwanow- 
ną a Tomskim toczy się następujący dialog:

Kogo to chce pan przedstawić? — cicho zapytała Lizawieta Iwanowna. —
Narumowa. Czy pani go zna? — Nie! To wojskowy czy cywil? — Wojskowy. —
Inżynier? — Nie! Kawalerzysta. A dlaczego pani sądziła, że jest inżynierem? 4

Jest całkiem oczywiste, że jeśli „nomenklatura i atrybuty protago- 
nistów są to zmienne wielkości bajki”, co pozwala Proppowi oddzielić 
„kwestie, k t o  działa w bajce, od kwestii działań jako takich” 5, to 
z bohaterem-kawalerzystą cała fabuła Damy pikowej byłaby niemożli
wa. Dlatego więc to, co Wiesiełowski określił jako „współczesną lite
raturę narracyjną z jej skomplikowaną fabularnością i fotograficznym 
odtworzeniem rzeczywistości” 6, znajduje się w zupełnie innych relacjach 
z pozatekstową semiotyką kultury niż względnie zamknięte teksty fol
klorystyczne.

Zarazem i wewnętrzna struktura fabularnej organizacji powieści 
współczesnej (dalej będziemy mówić o powieści jedynie w ramach w. XIX 
nie mając na uwadze ani wcześniejszych form, ani transformacji tego 
gatunku w w. XX, nie wdając się już w dyskusje na temat treści te r
minu „powieść”) odróżnia się zasadniczo od kanonów folklorystycznego 
tekstu narracyjnego. W tym ostatnim przypadku — czy mówimy o fa
bule jako sumie motywów (Wiesiełowski), czy funkcji (Propp) — mil
cząco zakładamy istnienie ścisłej hierarchicznej elastyczności poziomów. 
Powieść swobodnie inkorporuje różnorodne jednostki semiotyczne — od 
semantyki słowa po semantykę najbardziej złożonych symboli kultury — 
i przemienia ich grę w fakt fabularny. Stąd złudna chaotyczna różno
rodność fabuł tego gatunku, ich nieredukowalność do inwariantów. Jed
nakże ta pstrokacizna jest iluzoryczna: różnorodność wchłanianego przez 
tekst materiału, jak zobaczymy, jest kompensowana przez wzrost mode
lującej funkcji tekstu. W pewnym sensie powieść jest poważniejsza od 
bajki i ściślej związana z zadaniami pozaestetycznymi.

Aby się stać jednostką fabularną, spotykany w tekście element po
winien mieć „swobodę ruchów”, czyli zdolność do wchodzenia z innymi 
elementami w związki nieprzewidywalne automatycznie. Naturalnie naj
częściej dzieje się to z postaciami, które stają się w powieści podstawo
wymi jednostkami fabularnymi. Jednakże uczestnikami gry fabularnej 
mogą się stać również nasycone symbolicznymi znaczeniami „rzeczy”

4 A. P u s z k i n ,  Opowieści. Opowieści Bielkina. — Dama pikowa. — Córka
kapitana. Przełożyli S. P o l i a k ,  T. S t ę p n i e w s k i ,  S. S t r u m p h - W o j t k i e -
w i c z .  Wrocław 1973, s. 99. BN II 175. 

s P r o p p ,  op. cit., s. 157.
6 A. N. W i e s i e ł o w s к i j, Sobranije soczinienij. T. 2, z. 3. Pietierburg 1913,

s. 2.
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(np. płaszcz Akakija Akakijewicza). Najczęściej to ostatnie zjawisko spo
tyka się w noweli i kinie, ale możliwe jest także w powieści.

Jednakże nie wszystkie postacie są w ścisłym znaczeniu „działają
cymi osobami”. Dzielą się one na podmioty i przedmioty działań. Rola 
fabularna pierwszych i drugich jest różna.

W związku z powyższym staje się jasne, że poetyka fabuły w po
wieści jest w znacznej mierze poetyką bohatera, gdyż określony typ bo
hatera związany jest z określonymi fabułami. Jest to szczególnie widocz
ne w cyklach narracyjnych (nowel, powieści, filmów), w których wystę
puje ten sam bohater. Jest jasne, że udział Sherlocka Holmesa, Rasti- 
gnaca lub Charliego Chaplina znacznie determinuje fabułę tekstu.

Z punktu widzenia bajki funkcja „zwycięstwo” może się synonimicz- 
nie realizować przez to, że wróg „zostaje pokonany w otwartej walce, 
zostaje pokonany w zawodach, przegrywa w karty” itd. Jednakże w po
wieści pojedynek na pistolety i przy zielonym suknie tworzy całkowicie 
różne fabuły. Gdybyśmy wyobrazili sobie, że Arbienin i Zwiezdicz z Ma
skarady lub ułan i skarbnik ze Skarbnikowej z Tambowa strzelają się 
jak Oniegin i Lenski — otrzymalibyśmy całkowicie inne fabuły. Tak 
zatem realizacja fabularnego inwariantu za pomocą tych lub owych 
elementów może w powieści przemienić tekst w parodystyczny albo 
równie znacząco przekształcić fabułę, tak że faktycznie odłączy się 
ona od niezmiennego pnia i zacznie żyć własnym życiem artystycz
nym.

Wiąże się to z tym, że elementy tekstu — nazwy przedmiotów, dzia
łanie, imiona postaci itd. — trafiają do struktury danej fabuły z całą 
swoją poprzednią społeczno-kulturową i literacką semiotyką. Nie są one 
neutralne i zachowują pamięć o tych tekstach, w których pojawiały się 
już wcześniej. Rzeczy — znaki społeczno-kulturowe — występują jako 
mechanizmy kodowania, przecinające jedne możliwości i stymulujące 
inne. Każda „rzecz” w tekście, każda postać i imię, czyli wszystko, co 
w świadomości kulturowej sprzęgnięte jest z określonym znaczeniem, 
potencjalnie zawiera w sobie w zwiniętej postaci całą wiązkę możliwych 
ruchów fabularnych. Na przecięciu tych potencjalnych możliwości po
wstaje wyjątkowe bogactwo transformacji i nowych kombinacji struktur 
fabularnych, warunkowanych przez tradycje gatunku w ich współod
działywaniu z „fabułami życia”. Tworzy się wyjątkowo pojemna struk
tura dynamiczna, oferująca pisarzowi bez porównania większe możli
wości niż bajarzowi i wywołująca iluzję nieograniczonej samowoli pi
sarza w konstruowaniu fabuły. Tę strukturę, którą można sobie wyobra
zić jako całokształt wszystkich tekstów danego gatunku, wszystkich bru
lionowych projektów zrealizowanych i nie zrealizowanych i wreszcie 
wszystkich możliwych w danym kulturowo-literackim kontinuum fabuł, 
jednak przez nikogo nie podejmowanych, będziemy nazywali przestrze
nią fabularną.



2 7 8 J U R IJ  Ł O T M A N

Szczegóły-realia w narracyjnych tekstach folklorystycznych są poza- 
fabularne. Jeśli nie należą do rzędu „przedmiotów magicznych”, lecz są 
jedynie narzędziem, za pomocą którego realizuje się ta lub inna stała 
funkcja, włączają się tylko do powierzchniowej warstwy tekstu, nie 
wpływając na przebieg fabuły.

W powieści ΧΙΧ-wiecznej szczegół jest fabularny. Jeśli w gatunkach 
folklorystycznych schemat fabuły jest dany na początku i każdy stereo
typowy element tego schematu określa wybór następnego, to w powieści 
wzrastający wpływ na fabułę elementów pozafabularnych tworzy po
dobny do lawiny wzrost możliwości fabularnych. Szczegół z życia co
dziennego lub splot okoliczności, awansując do poziomu elementu fabu
larnego, tworzy nowe możliwości rozwoju wydarzeń. Przy tym zdolność 
tego czy owego szczegółu do odgrywania roli fabularnej jest często wa
runkowana pozatekstową społeczną i życiową semiotyką epoki. Funkcja 
orderu, talii kart, testamentu, karty kredytowej lub bankowej i zdolność 
tych (i innych) przedmiotów do odgrywania fabułotwórczej roli jest 
określana przez ich przynależność do pozaartystycznych struktur spo
łecznych. W tym tkwi głęboka różnica między np. powieścią detektywi
styczną a powieścią kryminalną typu Zbrodni i kary. Społeczna otwar
tość powieści detektywistycznej jest pozorna. Wszystko, co może być 
sprowadzone do inwariantów „zbrodnia”, „poszlaka”, „fałszywa w ersja” 
itd., jest wzajemnie wymienialnymi wariantami przełożonymi na język 
baśniowej zagadki lub trudnego zadania.

Rosnąca gwałtownie w XIX w. różnorodność fabuł doprowadziłaby do 
zupełnego zburzenia struktury narracyjnej, gdyby nie była kompenso
wana na innym biegunie organizacji tekstu tendencją do przekształca
nia dużych bloków narracyjnych i całych fabuł w klisze. Tego rodzaju 
kliszowanie prowadzi do aktywizacji archaicznych modeli fabularnych 
przechowywanych w pamięci kultury.

Na skutek wspomnianej już otwartości fabularnej przestrzeni po
wieści w stosunku do zewnętrznej semiotyki kulturowej różne typy kul
tu ry  charakteryzują się rozmaitymi przestrzeniami fabularnymi (co przy 
podejściu genetycznym lub typologicznym nie przekreśla możliwości wy
odrębnienia fabularnych inwariantów). Dlatego można mówić o historycz- 
no-epokowych lub narodowych typach przestrzeni fabularnej. Nas bę
dzie interesować powieść rosyjska XIX wieku.

Przedmiot ten jest tym ciekawszy, że genetycznie fabuły powieści 
rosyjskiej XIX w. wywodzą się z tradycji europejskiej i jeszcze 
w XVIII w. praktycznie były budowane wedle tych samych schematów. 
Specyfika narodowa ograniczała się do lokalnego zabarwienia akcji, nie 
przenikała jeszcze do samej struktury fabuły. „Fabuła rosyjska” poja
wiła się za sprawą Puszkina i Gogola. Spróbujemy prześledzić transfor
mację tylko niektórych schematów fabularnych, nie pretendując jednak 
do wyczerpującego opisu „przestrzeni fabularnej”.
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W fabułach Puszkina szczególną rolę gra opozycja „dandys—rozbój
nik”. Dżentelmen i ataman szajki mogą być ze sobą zestawiani i prze
ciwstawiani sobie. Działania ich będą generować dwa kontrastowe i jed
nocześnie odnoszące się do jednego inwariantu szeregi fabularne lub 
zlewać się w jednej postaci. W pierwszym przypadku powstają pary 
typu Griniew—Pugaczow, Pelam—Fiodor Orłów, w drugim zaś Dubrow- 
ski, Jakubowicz w Romanie na kawkazskich wodach, Oniegin we śnie 
Tatiany (niewykluczone, iż w nie zrealizowanych planach Eugeniusza 
Oniegina było przewidywane spotkanie Oniegina z hersztem rozbójni
ków). Prawdopodobny jest związek Sylwia i Kirdżalego w fabularnych 
zamysłach Puszkina. Tego rodzaju przeciwstawienie występuje stale 
w powieści europejskiej: Vautrin—Rastignac, Jean Valjean—Marius i ca
ca seria rozbójników-dżentelmenów od Rinalda Rinaldiniego i Jeana Sbo- 
gara do hrabiego Monte Christo mogą być uzupełnieni przez całą gale
rię postaci literatury  masowej.

Rozbójnik jako postać wypreparowana ze stabilnych więzi społecz
nych dysponował znaczną swobodą czynów i dlatego mógł z łatwością 
spełniać fabularną rolę burzyciela wyjściowej równowagi, burzyciela, 
który swymi postępkami wywołuje cały łańcuch zdarzeń. Dandys jest 
również osobą „poza prawem”, ponieważ podstawą jego zachowania jest 
epatowanie społeczeństwa. Będąc maksymalnie związany prawami spo
łeczeństwa, jednocześnie jest ich burzycielem. Powszechność tej opozycji 
uniemożliwia np. jednoznaczne wpisywanie antytezy Stawrogin—FiećFka 
do tradycji puszkinowskiej, ale przynależność do tej samej linii pola 
fabularnego nie wywołuje w tym wypadku wątpliwości.

Rozpowszechnienie się tego typu fabuł związane jest z tym, że umo
żliwiały one ukazanie całego przekroju socjalnego społeczeństwa od góry 
do dołu oraz efektowne zestawienie przestępczego i pozornie porządnego 
świata. Stwarzało to obszerne pole fabularne z ogromną ilością możli
wości. Specyficznych wariantów tej fabuły dostarcza powieść waltersko- 
towska, której rozpatrzenie — choć wywarła duży wpływ na rosyjską 
tradycję powieściową — nie jest tu naszym zadaniem.

Porównawcze zestawienie typowej powieści „zachodniej” i „rosyj
skiej” przy całej umowności wszelkiej tak uogólnionej charakterystyki 
może być sprowadzone do następującej konstatacji. Już Sałtykow-Szcze- 
drin w znanym wstępie do cyklu Gospoda taszkientcy przeciwstawił po
wieść zachodnią jako rodzinną „w pozytywnym (powieść angielska) lub 
negatywnym (powieść francuska) sensie” powieści rosyjskiej jako spo
łecznej. Jednakże z czysto fabularnego punktu widzenia do tej charak
terystyki można co nieco dorzucić. Prócz tego należy pamiętać, że Sałty- 
kow-Szczedrin mówił o powieści zachodnioeuropejskiej współczesnej sobie. 
Jest jasne, że np. do powieści Balzaka tego rodzaju charakterystyka nie 
pasuje.

Jeśli będziemy rozpatrywać aspekt czysto fabularny, to powieść za
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chodnioeuropejska XIX w. może być scharakteryzowana jako wariacja 
fabuły typu „Kopciuszka”: bohater zajmuje pewne nieodpowiednie (nie 
zadowalające go, złe) miejsce i pragnie zająć lepsze miejsce. W arianta
mi mogą być powodzenie lub niepowodzenie w próbie polepszenia swe
go statusu; bohater może być osobą pełną cnót albo przestępcą (zgodnie 
z tym jego próby zmiany swego położenia mogą być usiłowaniami wy
wołującymi współczucie bądź mieć charakter przestępczy). Bohater zła 
jest zawsze aktywny. Natomiast jeśli w centrum znajduje się bohater 
dobra, to nosicielem aktywności może zostać jego pomocnik, „cnotliwy 
złoczyńca”, jak Jean Valjean lub hrabia Monte Christo. Wszystkie te 
warianty posiadają jedną wspólną cechę: mowa tu o zmianie miejsca 
bohatera w życiu, ale nie o zmianie ani samego życia, ani samego bo
hatera.

W odróżnieniu od tego powieść rosyjska, poczynając od Gogola, sta
wia problemy zmiany istoty bohatera i otaczającego go życia. Z grubsza 
rzecz biorąc, można powiedzieć, iż w pierwszym wypadku („europej
skim”) archetyp fabularny korzeniami sięga bajki, a w  drugim („rosyj
skim”) — mitu.

Takie nastawienie prowadzi do istotnych transformacji całej struk
tury fabularnej i w szczególności do pojawienia się scharakteryzowanego 
tu podwójnego bohatera 7.

Bohater powołany do tego, by zmienić świat, może być wykonawcą 
jednej z dwóch ról: może prowadzić kogoś „do zguby” lub być „wybaw
cą” (już sama taka antyteza — por.: „Kim jesteś? Czy aniołem-stró- 
żem, / Czy kusicielem mym przewrotnym” 8, „Trzeba jej bronić — jestem 
gotów. /  Nie ścierpię, aby młodą duszę / Rozpustnik wodził na pokusę” 9 — 
ujawnia transformację wyjściowej miłosnej sytuacji fabularnej; przy 
tym dla „świata”, Rosji rezerwuje się funkcję postaci kobiecej, która 
może „być zgubiona” lub „uratowana”, a postać aktywna transformuje

7 Mówimy tu o podwójnym bohaterze, ponieważ dżentelmen-rozbójnik (podobnie 
jak wszelkie postacie-sobowtóry) pojawił się w  wyniku rozdwojenia jednej posta- 
ci-odmieńca; potwierdza to łatwość, z jaką te figury dają się sklejać. Naturalne 
połączenie: w  ciągu dnia światowy człowiek, nocą — rozbójnik (por. Jakubowicz 
w planach utworu Roman na kawkazskich ugodach: w ciągu dnia karciarz, kocha
nek, nocą — Czerkies) może być zastąpione inwersją: dżentelmen wśród rozbój
ników — rozbójnik wśród „światowych ludzi”. W pierwszym wypadku bohater 
należy do dwóch światów i wzbudza lęk swoją mimikrą; gdziekolwiek by trafił, 
nie sposób go odróżnić od „innych”. Jest to Cziczikow. W drugim wypadku jest 
zawsze i wszędzie obcy i przeciwstawia się otoczeniu. Taki jest typowy bohater 
Waltera Scotta: torys wśród wigów, wig wśród torysów, angielski oficer w  Szkocji, 
szkocki buntownik w Anglii. Na przeciwstawieniu tych dwóch typów zbudowana 
jest antyteza Griniew—Szwabrin. W sposób złożony łączą się oba aspekty w  Du- 
browskim.

8 A. P u s z k i n ,  Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem.  Wyd. 2, zmienione. Prze
łożył A. W a ż y k .  Wrocław 1970, s. 83. BN H 35.

9 Ibidem,  s. 148.
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męskie emploi aż do Błokowskiego „Ruś moja, żono moja” i Pasterna- 
kowskiego „siostra moja — życie” — przez pryzmat Hamletowskiego 
„Ofelia — siostra-ukochana”). „Zły duch”, „uwodziciel” świata, w po
wieści po Gogolu nabiera trwałych cech Antychrysta. W tym charak
terze dziedziczy on z jednej strony bagaż obrazów demonicznego bo
hatera epoki romantyzmu, a z drugiej strony przyswaja ludowe i tra 
dycyjne wyobrażenia o tej figurze. Przychodzi z zewnątrz jak zgubne 
opętanie. Jak pisał niegdyś protopop Awwakum: „Wybłagał Szatan od 
Boga Rosję jasną” 10. Ale jednocześnie jest to najście i pod tym względem 
kojarzy się z obcą inwazją (np. czarodziej w Strasznej zemście jest jed
nocześnie i Antychrystem, i najeźdźcą-obcokrajowcem). Od „wewnętrz
nych Turków” Dobrolubowa do rozważań Suchowo-Kobylina: „Były na 
ziemię naszą trzy najazdy: napadali Tatarzy, wtargnął Francuz, a teraz 
urzędnicy obiegli” 11 — przebiega jedna nić utożsamienia wewnętrznej 
zguby z zewnętrzną inwazją. Ta ostatnia ze względu na świeżą jeszcze 
pamięć o Wojnie Ojczyźnianej r. 1812 kojarzyła się przede wszystkim 
z Napoleonem. Otóż postać uosabiającą narodowe niebezpieczeństwo, 
zgubne cechy Antychrysta i wspomnienie o najeździe wiązano z Napo
leonem. Ale imię Napoleona było już obciążone symbolicznymi znaczenia
mi przez poprzednią tradycję.

Z nawarstwień romantycznych przyswajano podkreślanie w tej po
staci demonicznego egoizmu. Jednakże później zaczynały się istotne 
niuanse. Jeśli dla Lermontowa (i później dla Cwietajewej) ważny był kult 
romantycznej samotności, to obok istniała też inna tradycja, w której 
świetle Napoleon kojarzył się z racjonalizmem i wyrachowaniem. I. Ki- 
riejewski w  nie dokończonej opowieści Ostrów pisał:

Przyszedł człowiek, zamyślony i uparty; w  oczach — pogarda dla ludzi, 
w sercu — choroba i żółć; przyszedł sam, bez nazwiska, bez bogactwa, bez 
przyjaciół, bez tajnych spisków, bez widocznego oparcia, bez wszelkiej siły, 
oprócz własnej woli i zimnego wyrachowania <.··)· Jakimi czarami dokonał 
swoich cudów?

Gdy inni ludzie żyli, on rachował; gdy inni zabawiali się w  rozkoszy, on 
wpatrywał się cały czas w jeden cel i rachował; inni odpoczywali po pracy, 
on krzyżował ręce na swej piersi i rachował <...), cały czas rachował, cały 
czas szedł naprzód, cały czas szedł jedną drogą i cały czas wpatrywał się 
w  jeden cel. Całe jego życie było jednym matematycznym rachunkiem, tak że 
jeden błąd w  obliczeniach mógł zrujnować całą gigantyczną budowlę jego 
życia !*.
Wyrachowanie, upór, wola i „jeden błąd w obliczeniach” będą sta

łymi cechami „napoleońskich” bohaterów powieści rosyjskiej: Herman
na, Cziczikowa, Raskolnikowa. Wywodzenie się Cziczikowa z komicznego

10 Żywot protopopa A w wakum a przez niego samego skreślony. Przełożył oraz 
wstępem i komentarzem opatrzył W. J a k u b o w s k i .  Wrocław 1972, s. 193.

11 A. S u c h o w o - K o b y l i n ,  Kartiny proszedszego. Moskwa 1869, s. 266.
12 I. W. К i r i e j e w s к i j, Polnoje sobranije soczinienij. T. 2. Moskwa 1911, 

s. 182—183.
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wariantu obrazu rozbójnika-oszusta (ze wszystkimi naleciałościami tra 
dycji powieści łotrzykowskiej), a Hermanna i Raskolnikowa z przekształ
conego romantycznego bohatera-egoisty nie przekreśla ich funkcjonal
nego podobieństwa i genetycznego pokrewieństwa. „Twarz jego, jeśli 
Cziczikow odwróci się i stanie bokiem, jest bardzo podobna do portretu 
Napoleona” 13; por.: Hermann „siedział na oknie, groźnie zasępiony, z za
łożonymi rękami; w pozie tej zadziwiająco przypominał portret Napo
leona” u . Kuriozalne jest, że Selifan woła na chytrego lejcowego ko
nia — swoistego sobowtóra Cziczikowa — „ty barbarzyńco, Bonaparcie 
przeklęty” 15. Używa przy tym w stosunku do niego określenia „nie
miecki pokraka” 16, co prowadzi nas do przezwiska, jakim obdarza Ra
skolnikowa nieznajomy pijany woźnica: „Hej, ty, szwabski kapeluszni- 
ku!” 17. Związek ten jest znamienny.

Ten obraz racjonalistycznego Antychrysta łatwo stawał się akumu
latorem nastrojów antymieszczańskich. Wszystkie odcienie sensu, od 
egoizmu do gromadzenia rzeczy i władzy pieniędzy, wiązały się z tą sym
boliczną postacią.

Przybyszem z zewnątrz jest także bohater-wybawca. Jeśli jego po

l> M. G o g o l ,  Martwe dusze. Poemat. T. 1. Przełożył W. B r o n i e w s k i .  
Wrocław 1956, s. 279. BN II 101.

14 P u s z k i n ,  op. cit., s. 117.
15 G o g o l ,  op. cit., s. 51.
ie Ibidem, s. 51. [W oryginale jest „pantałonnik ty  niemiecki}”, co można prze

tłumaczyć jako „ty kalesoniarzu niemiecki”. Jest to o tyle istotne, że zarówno 
„kalesoniarz niemiecki”, jak i „szwabski kapelusznik” z następnego cytatu (ze 
Zbrodni i kary Dostojewskiego) w interpretacji Łotmana są ewokacjami niemiecko- 
ści (zachodnioeuropejskości). Przekład Broniewskiego obejmuje tylko tom 1 Mar
twych dusz; cytaty z tomu 2 podaję w przekładzie własnym. — Przypis tłum.]

17 F. D o s t o j e w s k i ,  Zbrodnia i kara. Przełożył Cz. J a s t r z ę b i e c - K o -  
z ł o w s к i. Wrocław 1987, s. 4. BN II 220. „Niemiecka pokraka [pantałonnik nie
miecki,j]” to wyrażenie bynajmniej nie bezsensowne, a dla Gogola pełne znaczeń. 
Pułkownik Koszkariew był przekonany, „że gdyby tylko połowę chłopów rosyjskich 
ubrać w niemieckie spodnie, natychmiast poziom nauki się podniesie, handel się 
rozwinie i nastanie złoty wiek w Rosji” (N. G o g o l ,  Połnoje sobranije soczinienij. 
T. 7. Moskwa 1949, s. 63). „Niemiecka pokraka” to reformator w stylu Piotra I. 
Nazywanie tarantowatego konia Bonapartem i Piotrem I nadaje temu obrazowi 
dostatecznie znaczącą perspektywę, choć nie pozbawioną elementu zabawowego 
i parodystycznego. Szczególnego sensu nabiera także przeniesienie tej nazwy na 
„petersburskiego bohatera” Raskolnikowa. Znamienne, że dla Koszkariewa naj
wyższym autorytetem jest „przykład Anglii i sam nawet Napoleon” (ib idem , s. 64). 
Oschły racjonalizm ustawia w  jednym paradygmatycznym szeregu władzę wyra
chowania, władzę pieniędzy, władzę litery prawa, władzę biurokracji i bezdusznego 
papierka. Wszystko to mieści się w symbolicznym obrazie Zachodu.

W nazwie, jaką Selifan obdarzał swego konia, widocznie odzwierciedliły się 
również potoczne wyobrażenia pochodzenia gminnego. Pewna dama (Wojejkowa) 
pisała np. we wspomnieniach r. 1812: „Słyszeliśmy, jak woźnice zaprzęgając konie 
krzyczeli na nie: Dokąd się cofasz, Barclay przeklęty!” (Centralne Państwowe Ar
chiwum Literatury, fond 1937, opr. 2, jedn. ehr. 90, k. 3v).
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zytywne właściwości wiążą się z przedsiębiorczą działalnością gospodar
czą, to czasami staje się wywróconym na opak sobowtórem tego samego 
Antychrysta. O tym świadczy nie tylko planowana przez Gogola prze
miana Cziczikowa w bohatera dobra, lecz i zdumiewające portretowe 
podobieństwo diabelskiego lichwiarza z Portretu i Kostanżogła, zwłasz
cza w jego wcześniejszej postaci występującej pod nazwiskiem Skudron- 
żogło. Lichwiarz:

smagła cera świadczyła o południowym pochodzeniu, ale do jakiej należał na
rodowości: czy był Hindusem, Grekiem czy Persem — tego nikt na pewno 
nie wiedział. Niezwykle wysoki wzrost, smagła, szczupła, miedziana twarz <...), 
niesamowicie błyszczące oczy, nawisłe, gęste brwi (...) 18.

Skudronżogło:
smagłej powierzchowności (...). Można było w  nim zauważyć południowe po
chodzenie. Włosy na głowie i brwiach ciemne i gęste, oczy wyraziste, mocno 
błyszczące (...). A le była jednakże dostrzegalna również domieszka czegoś zło
śliwego i rozdrażnionego (przekreślone: Jakiej właściwie był on narodowości). 
On nie całkiem był pochodzenia rosyjskiego ie.

Kostanżogło ,,sam nie wiedział, skąd pochodzili jego przodkowie” 20. 
Jednakże sobowtóry: wybawca/zły duch — mogą mieć również inny 

sens. Dla Dostojewskiego może się on ucieleśniać w Myszkinie — Stawro- 
ginie. Obaj „przybywają” ze Szwajcarii, przeznaczona dla nich rola Me
sjasza jest przeciwstawna w swej treści, ale tak samo kończy się kra
chem.

Antymitologiczne myślenie Turgieniewa będzie skoncentrowane nie na 
poszukiwaniach wybawcy, lecz na przedstawieniu tych ludzi, wśród któ
rych współczesne pisarzowi społeczeństwo rosyjskie upatruje wykonaw
ców tej roli. Turgieniew wypróbowuje w arianty bohatera przybywają
cego z zewnątrz w aspekcie przestrzennym (Insarow) i socjalnym (po
stępowy człowiek przyłączający się do ludu) oraz inwersję tego obrazu: 
bohater z głębin życia rosyjskiego, organicznie w nim tkwiący i dlatego 
nie przybywający z zewnątrz.

Nie mniej poważne przemiany dotyczą postaci, których misja polega 
na przebudowie swej własnej istoty. Fabuła ta wyraźnie odtwarza mity 
o grzeszniku, który osiągnął apogeum zbrodni, po czym po przejściu 
kryzysu moralnego stał się świętym (Andrzej Kreteński, papież Grze
gorz i inni), i o śmierci bohatera, jego zstąpieniu do piekła i nowym od
rodzeniu. Stereotyp fabuły nakreślił tu  Gogol tomem 2 Martwych dusz 21.

18 M. G o g o l ,  Opowieści. Przełożyli J. W y s z o m i r s k i ,  J. T u w i m ,  
J. B r z ę c z k o w s k i .  Wrocław 1972, s. 136—137. BN II 169.

19 G o g o l ,  Połnoje sobranije soczinienij, t. 7, s. 109.
20 Ibidem, s. 61.
21 Rekonstrukcję fabuły tomu 2 tego poematu zob. J. M a n n ,  W poiskach 

żywoj duszy. „Miortwyje duszy”: pisatiel — kritika  — czytatiel.  Moskwa 1984, 
s. 300—324. Chociaż podstawowe cechy fabuły spalonej książki wsDÓłczesnym były
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Cziczikow, osiągnąwszy kres zbrodni, trafia na Sybir (który odgrywa tu 
rolę momentu mitologicznego „śmierć — zstąpienie do piekła”), prze
żywa tam zmartwychwstanie i odrodzenie. Sybir okazuje się wyjątkowo 
ważnym momentem drogi bohaterów. Właśnie tu taj „próżniak” Tien- 
tietnikow, wciągnięty do przestępstwa politycznego przez aferzystę o na
zwisku Woron-Drianny, powinien był „przebudzić się” i odrodzić. To, 
że miejsce rzeczywistej śmierci zostało zastąpione katorgą — śmiercią 
polityczną — odpowiadało całej poetyce formującej się powieści spo
łecznej. Połączenie historycznej konkretności i nawet aktualności z bar
dzo archaicznymi stereotypami jest charakterystyczne dla konstrukcji 
fabuły tego typu. To, że Uleńka powinna była udać się w ślad za Tien- 
tietnikowem na Sybir, nie mogło nie wywołać zarówno u Gogola, jak 
i jego potencjalnych czytelników, wspomnień o dekabrystach. Tak więc 
fabuła niegdyś uruchomiona przez Rylejewa w Wojnarowskim i Natalii 
Dołgorukiej i urzeczywistniona w życiu 22 przez żony dekabrystów, po
wróciła do literatury w fabularnych liniach Uleńki Bietriszczewej i Soni 
Marmieładowej.

Według prawdopodobnej hipotezy Jurija  Manna Gogol powinien był 
na Sybir przyprowadzić również Pluszkina, który — antycypując los 
Niekrasowowskiego Własa, tak pociągający Dostojewskiego — powinien 
był przeżyć Sybir (== śmierć i spotkanie z piekłem) i zmartwychwstać, 
przemieniwszy się w kwestarza zbierającego pieniądze na budowę świą
tyni.

Jako echo fabuły Gogola lub niezależnie od niego właśnie ten sche
m at będzie wielokrotnie powtarzać się w fabule rosyjskiej powieści 
ΧΙΧ-wiecznej. Raskolnikow, Mitia Karamazow, Niechludow, bohatero
wie Fałszywego kuponu będą dokonywać zbrodni lub uświadamiać całą 
zbrodniczość „normalnego” życia, którą będą pojmować jako śmierć dla 
duszy. Potem pojawi się Sybir (=  śmierć, piekło) i następujące po nim 
zmartwychwstanie. Mitologiczny charakter „epizodu sybirskiego” jest 
tym bardziej oczywisty, jeśli się zważy, iż w jedynej powieści, w której 
katorga została ukazana w realnie codziennym świetle — w Zapiskach 
z martwego domu — pomimo zrównania w tytule Sybiru ze śmiercią, 
wątek zmartwychwstania nie występuje.

Znamienne, że w Kozakach, opowieści również poświęconej opisowi 
próby „zmartwychwstania”, zmartwychwstanie nie następuje właśnie 
dlatego, że bohater nie znajduje się w mitologicznie krańcowej sytuacji: 
nie ma ani zbrodni, ani związanej z nią rozpaczy i poczucia wyczerpa-

znane, rzecz jednak nie w tym: Gogol subtelnie oddał spontaniczne cechy formu
jącej się „rosyjskiej fabuły”, która mogła powstawać w  literaturze całkowicie n ie
zależnie.

22 Zob. J. M. Ł o t m a n ,  Diekabrist w  powsiedniewnoj żyzni. (Bytowoje po- 
wiedienije как istoriko-psichologiczeskaja katiegorija). W zbiorze: Litieraturnoje 
nasledije diekabristow. Moskwa 1975, s. 49—51.
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nia wszystkich ziemskich dróg, nie ma śmierci — ani cywilnej, ani rze
czywistej — wszystko sprowadza się do pańskiej zachcianki.

Z punktu widzenia rozwoju fabuły nie jest istotne, że przestępca 
mógł się okazać przestępcą pozornym, przestępcą w oczach przestępcze
go społeczeństwa, ofiarą (np. bohater opowieści Stiepniaka-Krawczin- 
skiego Paweł Rudenko), mógł wziąć na siebie cudzą winę, itd. Ważne 
jest, że we wszystkich tych przypadkach spotkanie z pewnym „nauczy
cielem życia”, iluminacja, metamorfoza bohatera dokonuje się właśnie 
po jego śmierci cywilnej i geograficznie wiąże się z Sybirem. Pod tym 
względem charakterystyczny jest mit o Fiodorze Kuźmiczu (nie poru
szamy tu — znajdującego się poza naszą kompetencją — zagadnienia 
dotyczącego historycznej natury tej postaci i rozpatrujemy jedynie jej 
aspekt mitologiczny, który odbił się na fabule Tołstojowskiej opowieści). 
W fabule brakuje konkretnego przestępstwa, które zostało zastąpione 
uświadomieniem sobie przestępczego charakteru całego życia jako ta 
kiego; jak się często zdarza w tekstach mitologicznych i mitobajecznych, 
realna śmierć została zastąpiona podstawioną. Ale bardzo charaktery
styczne właśnie dla wariantu rosyjskiego jest to, że zmartwychwstanie 
następuje na Sybirze (choć nie w warunkach zsyłki lub katorgi). Jest 
bardzo prawdopodobne, że gdyby rzeczywisty Fiodor Kuźmicz pojawił 
się nie na Sybirze, lecz gdzieś w guberni orłowskiej lub w Kraju Nowo- 
rosyjskim, guberniach zachodnich czy na Kaukazie, mitogenna moc jego 
osoby byłaby znacznie osłabiona. N. J. Obrazcowa zwróciła moją uwagę 
na to, że ten sam archetyp jest też realizowany w Wojnie i pokoju: od
rodzenie P ierre’a Biezuchowa poprzedzają spotkania z szeregiem „nau
czycieli życia”, jak „dobroczyńca” Bazdiejew czy Płaton Karatajew, lecz 
tylko ten ostatni prowadzi z nim rozmowy w niewoli, która funkcjonal
nie równa się mitologicznej śmierci i sybirskiej katordze „powieści ro
syjskiej”. I tylko jedność tych dwóch momentów prowadzi do odrodze
nia bohatera. Jednocześnie można byłoby zaznaczyć, że brak katorgi 
w wariancie opowieści Diabeł, w której Jewgienij Irtieniew dokonuje 
zabójstwa, i w Sonacie Kreutzerowskiej, w której — jak mówi Pozdny- 
szew — „zdecydowano”, „że zabiłem, broniąc swej sponiewieranej czci” 23, 
„I dlatego mnie uniewinniono”, prowadzi do tego, że nie może pojawić 
się także wątek zmartwychwstania.

Jednocześnie powstaje demitologizująca linia (np. w Powiatowej lady 
Macbeth Leskowa), której szczytem jest Sachalin Czechowa.

W tym kontekście szczególnie głębokiego sensu nabierają słowa Sał- 
tykowa-Szczedrina o tym, że powieść współczesna „zaczyna się od po

** L. T o ł s t o j ,  Dzieła wybrane. T. 5: Dzieciństwo, lata chłopięce, młodość. 
— Opowiadania sewastopolskie. — Sonata Kreutzerowska. — Zamieć. — Trzy śmier
ci. — Dwaj huzarzy. Przełożyli P. H e r t z ,  T. Ł o p a l e w s k i ,  W. R o g o w i c z ,  
K. T r u c h a n o w s k i ,  E. S ł o b o d n i k o w a .  Warszawa 1979, s. 560.
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całunków dwojga kochających serc, a kończy się... Sybirem”. Gogol 
chciał, aby Martwe dusze ukazały się jednocześnie z obrazem Iwanowa 
Ukazanie się Chrystusa ludowi, w którym artysta zamierzał moment mo
ralnego odrodzenia ludzkości przedstawić z wyraźnym odcieniem uto- 
pizmu 24. Pisał on do Andrieja Iwanowa: „Dobrze by było, gdyby Pański 
obraz i mój poemat ukazały się razem” (XIV, 217). A. Stasow w Zmar
twychwstaniu Tołstoja dostrzegł „nieprawdopodobne Przemienienie” 2S. 
Zlanie się pierwiastków współczesnego i mitologicznego organizuje roz
wój fabularny tego kierunku, o którym Sałtykow-Szczedrin w niejedno
krotnie już cytowanym tekście pisał: „Mogę powołać się na najwybit
niejszego z artystów rosyjskich, Gogola, który dawno przewidział, że 
powieść z czasem wyjdzie poza ramy tematyki rodzinnej”. Jeśli spro
wadzimy całą istotę sprawy do przeciwstawienia „powieść rodzinna — 
powieść społeczna” i właśnie w tej ostatniej będziemy upatrywali istoty 
„powieści rosyjskiej”, to powieści Turgieniewa bezsprzecznie są „spo
łeczne” i „rosyjskie”. Wówczas oddzielą się one wyraźnie od fantastycz- 
no-filozoficznych opowieści tegoż autora lub takich utworów, jak Stepo
wy król Lear. Wystarczy jednak przyjrzeć się uważniej, a wyjdzie na 
jaw jedność całej prozy dojrzałego Turgieniewa, jak i jej swoistość w po
równaniu z takimi zjawiskami rosyjskiej powieści społecznej, jak proza 
Tołstoja lub Dostojewskiego.

Na tym tle proza Turgieniewa mocno się wyróżnia. Formalną ozna
ką odrębności jest nieobecność w utworach Turgieniewa motywu odro
dzenia, zastępuje go motyw absolutnego końca — śmierci. Śmierć bo
hatera (lub jej fabularne odpowiedniki) prawie obowiązkowo kończy 
akcję u Turgieniewa. Przy tym śmierć w fabularnej dynamice powieści 
i opowieści Turgieniewa występuje w podwójnym świetle: z punktu wi
dzenia bohaterów i ukierunkowania całej narracji jest ona nieoczekiwa
na i fabularnie nie umotywowana. Turgieniew świadomie wzmacnia tę 
cechę: jeśli śmierć Insarowa jest zapowiadana jego ubóstwem, chorobą 
i w jakimś stopniu jest do przewidzenia — jej zbliżanie się czują inne 
postacie i nie stanowi ona zupełnej niespodzianki dla czytelnika — to 
śmierć Bazarowa została podana jako niedorzeczny przypadek. U czy
telnika budzi się nawet wrażenie, że autor po prostu nie wiedział, jak 
ma pokazać swego bohatera w akcji i zmuszony był uciec się do swoiste
go deus ex machina, żeby sztucznie rozwiązać węzły fabularne. Jednakże 
ten „bezsens” i „brak umotywowania” śmierci bohaterów, rozwiewający 
wszystkie ich plany i rachuby, dla samego autora jest głęboko umoty
wowany.

Zob. J. M. Ł o t m a n ,  Istoki „tolstowskogo naprawlenija” w russkoj litie- 
raturie 1830-ch godow. „Uczonyje zapiski Tartuskogo uniwiersitieta” 1962, z. 119. 
„Trudy po russkoj i sławianskoj fiłołogii” t. 5.

25 L. T o ł s t o j ,  W. W. S t a s o w ,  Pieriepiska 1878—1906. Leningrad 1929, s. 236.
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Narracja fabularna Turgieniewa opiera się na zderzeniu sensownoś
ci i bezsensowności. Przeciwstawienie to zostało sformułowane już przez 
Gogola, który skonfrontował [...] ludzi posiadających swój cel w życiu 
i ludzi takiego celu pozbawionych. Im wyższy, szlachetniejszy i — co 
dla Gogola było bardzo ważne — bardziej narodowy był ten cel, tym 
większy sens miała indywidualna egzystencja. Sens „odrodzenia” Cziczi
kowa właśnie powinien był polegać na odejściu od prywatnych celów 
i zwróceniu się ku celom ogólnonarodowym. Wobec istnienia wzniosłe
go celu i całkowitego zlania się z nim dążeń osobistych śmierć indywi
dualna nabiera cech „wysokiej tragedii”. Zyskuje swój s e n s .  Ani 
śmierci Ostapa, ani śmierci w ogniu Tarasa nie odbiera się jako świa
dectwa bezsensowności poprzednich dążeń tych bohaterów. Wprost prze
ciwnie, właśnie kres ich życia oświetla cały jego dotychczasowy przebieg 
wysokim sensem. Tragedia Gogolowskiej śmierci w tym też się zawie
rała, iż pisarz sądził, że jeszcze nie odgadł swego przeznaczenia. Będąc 
przekonany, że został wybrany przez siły wyższe do spełnienia wznio
słego celu, winił siebie za to, że nie odnalazł jeszcze czekającej go drogi 
i bał się przedwczesnej śmierci. Droga pisarska wydała mu się próżna 
i fałszywa, innej zaś jeszcze nie znalazł. I śmierć w chwili kiedy nie za
czął jeszcze nieść swego krzyża — rzeczywiście była dla niego tragedią, 
pozbawiającą sensu całe jego poprzednie życie. Jednak śmierć męczen
nika na arenie Koloseum lub ascety umierającego dlatego, że wszystko 
oddał bliźnim, nie rzuciłaby dla Gogola ironicznego światła na ich dzia
łalność. Tragedia bohaterów Turgieniewa tkwi w tym, że śmierć nie 
wypływa z ich działalności, nie jest przewidywana, nie wchodzi w ra
chubę. Fabuła heroiczna u Gogola polega na negacji śmierci i Gogol — 
właśnie dlatego, że w realnym swym życiu lękał się śmierci — szukał 
możliwości „upokorzenia śmierci”. Dla Turgieniewa właśnie heroizm 
utwierdza nieuchronność finału, który pozbawia go sensu. Bohaterowie, 
których życie nie ma sensu, w utworach Turgieniewa nie umierają. Gdy 
tylko życie Kistera, dzięki jego miłości do Maszy, zaczyna nabierać sen
su, od razu u Turgieniewa musi stać się ofiarą bezsensownego Łuczko- 
wa (Zabijaka). Końcowe zdanie: „Masza (...) żyje do dziś” — oznacza, że 
życie dla bohaterki po śmierci ukochanego straciło wszelki sens. Nie 
tylko śmierć Bazarowa czy Insarowa, brzmiąca jak drwina z ich pla
nów i działalności, lecz i śmierć Rudina na barykadzie wydaje się bez
sensowna i nie wieńczy poprzedniego życia, lecz tylko podkreśla jego 
bezowocność. Wprawdzie brak sensu i brak celu w czynie w oczach Tur
gieniewa nie obniża, lecz powiększa jego wartość, ale i wartość czynu 
nie nadaje mu sensu.

Ponieważ fabuła mitologiczna apeluje do nieprzypadkowego i pełne
go sensu charakteru zdarzeń (sens mitu polega właśnie na tym, że chao
tyczną przypadkowość empirycznego życia podnosi do rangi znaczącego 
modelu), to powieści i opowieści Turgieniewa w literaturze rosyjskiej
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XIX w. odgrywały demitologizującą, otrzeźwiającą rolę. Ale właśnie dla
tego odbierano je jako odbiegające od ogólnej struktury  „powieści ro
syjskiej”. Można je było łatwo zinterpretować jako powieści „niepowo
dzenia”, czyli zobaczyć w nich negatywnie zrealizowany model europej
ski. To oczywiście deformowało prawdziwą Turgieniewowską strukturę, 
której znaczenie nie sprowadzało się do powodzenia bądź niepowodzenia 
bohaterów w ich życiu, lecz zawierało się w pytaniu o sens lub bezsens 
ich egzystencji.

Efekt bezsensu powstaje przy spojrzeniu „z innego świata”, z punktu 
widzenia obserwatora, nie rozumiejącego lub nie przyjmującego moty
wacji, celów i logiki tego świata, do którego się on wdziera lub który 
obserwuje. Kiedy Paweł Pietrowicz Kirsanow „raz nawet zbliżył swo
ją wyperfumowaną i umytą wybornym mydłem twarz do mikroskopu, 
żeby przyjrzeć się, jak przezroczysta infuzoria połyka zielone ciałko 
i skrzętnie przeżuwa je bardzo ruchliwymi czułkami” 26, z pozycji ze
wnętrznego i beznamiętnego obserwatora — wówczas to, co „dla siebie” 
miało sens, staje się bezsensowne. Nie tylko dla Pawła Pietrowicza, ale 
w  istocie rzeczy i dla Bazarowa żaby, które on kroi, oraz infuzorie ob
serwowane przez niego pod mikroskopem mają sens jedynie w perspek
tywie jego własnych celów. Chce on krajać lub preparować żabę, żeby 
się dowiedzieć, żeby popatrzeć, „co u niej tam się w środku dzieje”. Ja 
kie zaś są jej własne cele i czy mieści się wśród nich perspektywa by
cia „wypatroszoną” — jest mu to obojętne. Obojętny jest mu także we
w nętrzny sens natury. Słowa: „Natura nie jest świątynią, ale warszta
tem, w którym pracuje człowiek” 27, zasadniczo ignorują wewnętrzny — 
w ł a s n y  — sens natury. Bazarów pragnie siłą podporządkować ją 
swoim celom. Natura zaś ignoruje cele Bazarowa i swoją interwencją 
przemienia wszystkie jego plany w bezsens. Na „staruszków Kirsano- 
wych” Bazarów patrzy tak samo jak Paweł Pietrowicz na infuzorię i ich 
zachowanie wydaje mu się naturalnie bezsensowne. Ale także zachowa
nie Bazarowa jest bezsensowne dla chłopa dostrzegającego w nim „błaz
na”.

Nieustanna inwazja natury z jej prawem śmierci i narodzin, wypie
rania starego przez młode, słabego przez silne, subtelnego przez ordy
narne i z jej obojętnością wobec ludzkich celów oraz ideałów, wobec 
wszystkiego, co organizuje ludzkie życie — czyni je bezsensownym, a za
tem tragicznym. Nie jest to jednak wysoka tragedia sensu, lecz bezna
dziejna tragedia absurdu 28.

*· I. T u r g i e n i e w ,  Dzieła wybrane. W przededniu. — Ojcowie i dzieci. — 
Dym. — Nowizna. Przełożyła J. G u ze . Warszawa 1981, s, 273. 

n Ibidem , s. 184.
** W ten sposób powieść Turgieniewa z punktu widzenia zamiarów i zamysłów  

postaci jest zawsze „powieścią klęski”. Przybliża go to do „zachodniego” powieścio
wego modelu powodzenia—niepowodzenia jako do podstawowej kolizji fabularnej.
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Turgieniew, który — jak już wspomniano — występuje jako demi- 
tologizator w stosunku do schematów powieściowych swojej epoki, po
siada własną mitologię. Fabuły jego utworów rozgrywają się — jak to 
już niejednokrotnie odnotowywano — w trzech płaszczyznach, po pierw
sze, jest to płaszczyzna współczesno-codzienna, po drugie — archety- 
piczna i po trzecie — kosmiczna.

Pierwsza płaszczyzna realizuje kolizje, w których autor pragnie od
zwierciedlić najbardziej aktualne aspekty swojej współczesności. Tutaj 
interesują go typy, w których dostrzega on ucieleśnienie tendencji kotłu
jącego się wokół niego życia i stara się jak najszybciej reagować na spra
wy dnia dzisiejszego.

Druga płaszczyzna odsłania w nowym stare lub raczej — wieczne. 
Typy współczesne są jedynie aktualizacjami odwiecznych charakterów, 
które już zostały stworzone przez wielkich geniuszy sztuki. To, co ak
tualne, jest jedynie pozorem, a to, co wieczne — istotą. I jeśli w pierw
szym wypadku fabułę rozwijają wzajemne relacje postaci, to w dru
gim relacje postaci do ich archetypów, tekstu — do tego, co znajduje 
się poza nim.

Trzecia płaszczyzna to płaszczyzna kosmiczna, płaszczyzna natury. 
Z jej punktu widzenia obie poprzednie są pozbawione sensu. Swoją 
obecnością „znosi” ona tamte, realizuje się jako śmierć, a w tekście jej 
nosicielem jest koniec.

Sukcesywne wdzieranie się jednej płaszczyzny do drugiej zmienia 
motywacje; to, co przypadkowe, ukazuje jako zgodne z prawem, a to, 
co uchodzi za prawomocne, zostaje zdemaskowane jako „ludzkie bła
zeństwo”.

Tak oto Charłow sądzi, że postępuje zgodnie ze swoją wolą, dopro
wadzając ją nawet do skrajności samowoli. Jednakże w rzeczywistości 
realizuje on wolę króla Leara, szukającego ucieleśnienia. Ale i tkwiący 
w Charłowie król Lear nie jest wolny — jest marionetką znajdującą 
się we władzy czarnego konia, Śmierci przekreślającej wszystkie ra
chuby.

Proza Turgieniewa w swojej głębokiej warstwie rozwija się w innym 
nurcie niż przewodnie tendencje powieści rosyjskiej XIX wieku. War
stwa ta antycypuje prozę Apuchtina i symbolistów rosyjskich. Jednakże 
inne warstwy prozy narracyjnej Turgieniewa nie tylko rozwijały się 
w „nurcie epoki”, lecz pod wieloma względami były bardziej zrozumiałe 
dla czytelnika niż złożone struktury  Tołstoja i Dostojewskiego. Wytwo
rzyło to swoiste zjawisko. Turgieniew był odbierany jak gdyby na kil-

Jednakże same cele bohaterów noszą nie osobisty, lecz społeczny charakter i wiążą 
się nie z pragnieniem urządzenia własnego losu, lecz z próbami przebudowy życia, 
co ciąży ku modelowi „rosyjskiemu”. Pozwalało to odbierać powieści Turgieniewa 
jako „rosyjskie” w  kontekście zachodnim i „zachodnie” w kontekście rosyjskim.

19 — P a m ię tn ik  L ite r a ck i 1991, z . 2
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ku poziomach: jedni czytelnicy skupiali się na aktualnych konfliktach 
ideowych i mogli „nie dostrzegać” finałów powieści lub kłaść je na karb 
„niekonsekwencji” autora. Pisariew np. uważał śmierć Bazarowa za ele
ment wypaczający prawdziwość powieści, element, który można łatwo 
wyeliminować. W stosunku postaci do archetypów można było dojrzeć 
polemikę literacką (np. z romantyzmem). Struktura rozwarstwiała się 
i różne jej poziomy miały różny los historycznoliteracki.

W rzeczywistości powieści i opowieści Turgieniewa stanowiły koniecz
ne uzupełnienie jedynej i jednolicie różnorodnej całości, która zwie się 
prozą rosyjską XIX wieku, domalowujące jej przestrzeń fabularną.

Przełożył Bogusław Żyłko


