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teriów  nie pozwolił na wniknięcie i uchw ycenie tego, co decydowało 
o człowieczeństwie w  w arunkach obozowych.

Marian Stępień

Próba socjologii gatunku

łan Watt: Narodziny powieści. Studia o Defoe’emt Ri-
chardsonie i Fieldingu. Przeł. A. Kreczmar. Warszawa
1973 PIW, ss. 402. Biblioteka Krytyki Współczesnej.

„Jedna z głównych trudności, jakie napotykamy przy próbie zastosowania 
historii społecznej do interpretacji literatury, polega na tym, że choć nasza 
wiedza na temat szczegółowych przemian społecznych nie jest pewna, to to, 
co wiemy o ich subiektywnych aspektach, o tym, jak przemiany te wpły
wają na myśli i uczucia odnośnych jednostek, jest jeszcze bardziej chwiejne 
i hipotetyczne”.

łan  W att, au to r przytoczonych słów, zdaje sobie sprawę, że wszedł 
na g ru n t grząski i 'niepewny, niem niej szuka źródła cech genologicz- 
nych powieści w łaśnie w glebie społecznej. W konsekw encji w pro 
wadza ogólniejszy problem  socjologii gatunku literackiego, rozw aża
ny  tu  na przykładzie najpoczytniejszego reprezentan ta . Zadanie zdaje 
się być wdzięczne, gdyż, jeśli pom inąć „prehistorię” prozy fabu lar
nej, powieść ukształtow ała się w  czasach nowożytnych, a więc w 
okresie stosunkowo dostępnym  dla badań em pirycznych. Książka 
W atta robi wrażenie, że au to r korzysta z tego przyw ileju znakomicie, 
unikając tak  częstych p rzy  podobnych okazjach efektownych, lecz 
zarazem  niespraw dzalnych spekulacji, na rzecz solidnej dokum enta
cji faktograficznej. W przeciw ieństw ie do popularnego u nas n iedaw 
no G oldm anna i jeszcze wcześniej Lukacsa nie szuka też un iw ersal
nego klucza, k tó ry  by pasował do wszystkich drzwi; skupiwszy uw a
gę na dziełach trzech pisarzy, Defoe’a, Richardsona i Fieldinga, uzna
nych za najbardziej znam iennych dla nowych tendencji, różnicuje 
ich w kład do tworzącego się system u, akcentuje rozbieżności, indy
widualizuje przyczyny sprawcze. Dzięki tem u powieść w  ujęciu W at
ta cechuje już w  stadium  larw alnym  koegzystencja odm iennych te n 
dencji, przy generalnym  zachowaniu tożsamości gatunkow ej. 
G w arancję tej ostatn iej ma stanowić tzw. „realizm  form alny”, t ra k 
tow any jako m etoda swoista przede w szystkim  dla powieści i oparta 
na założeniu, „że powieść jest pełnym  i autentycznym  spraw ozda
niem  z ludzkich doświadczeń i dlatego obowiązkiem jej jest zaspo
koić czytelnika w  zakresie takich szczegółów, jak  indyw idualność 
w ystępujących w  niej postaci oraz czas i m iejsce akcji” . P łynne i sto
sowane tylekroć norm atyw nie pojęcie realizm u uzyskuje w yraziste



granice; realizm , trak tow any  jako jedna z konw encji literackich, 
staje  się pojęciem  w yłącznie typologicznym, nie przesądzającym
0 w artości poznawczej dzieł. Gdy spojrzym y na problem  z perspek
tyw y aktualnego stadium  rozwojowego gatunku, charakteryzow any 
przez W atta  „realizm  form alny” osiąga chyba swe granice w technice 
„punktów  w idzenia”, powieści „strum ienia świadomości”, w  n iek tó 
rych u tw orach  nuveau roman  i luźnej konstrukcji „dzieła o tw arte 
go”. T rafne  byłoby zatem  m niem anie, że o ile Joyce, Robbe-G rillet 
czy C ortazar eksperym entują w  obrębie ram  wyznaczonych przez 
s tru k tu rę  genologiczną powieści, o tyle tacy  pisarze jak  Kafka, 
Schulz i Borges przekształcają prozę artystyczną w  oparciu o doś
wiadczenia innych systemów.
Co więcej, tendencje odkryte przez W atta w  sam ym  zaraniu  powie
ści stanow ią później zm ienną dom inantę w dialektyce jej dalszego 
rozwoju. Przecież już w  XV III w. unaoczniającem u showing  — u 
Richardsona towarzyszył sum aryczno-klasyfikujący tok narrac ji 
Fieldinga (telling ), ukryw aniu  pośrednictw a opowiadacza i pozorom 
auten tyzm u przekazu narracy jnego  — jaw ne eksponowanie procesu 
opowiadania oraz kreacyjnego charak te ru  św iata przedstawionego, 
luźniej ąuasi-biograficznej konstrukcji Moll Flanders — zw arta
1 udrramatyzowana fabuła Toma Jonesa, przew adze postaci i  ich ży
cia duchowego — przew aga zdarzeniowości zew nętrznej i akcji. 
Oczywiście n ie  wszystkie z w ym ienionych możliwości realizow ały w 
jednakow ym  stopniu propozycje „realizm u form alnego”, ale też  już 
wówczas zarysowały się znam ienne dla późniejszego, klasycznego 
etapu sprzeczności 'między dążeniem  do au ten tyzm u a dydaktyką z 
jednej oraz swoiście rozum ianą sztuką atrakcyjnego opowiadania 
z drugiej strony. Sam W att akcentu je  przede wszystkim  antynom ię 
między nu rtem  indywidualno-psychologicznym  a społeczno-obycza
jow ym  oraz m iędzy perspektyw ą postaci a perspektyw ą autorską. 
Tutaj n ie  ustrzegł się zresztą norm atyw izm u, uznając kom prom is w y
m ienionych sprzeczności nie ty lko  za najdojrzalszą lecz również za 
najdoskonalszą form ę powieści, k tó rą  odnajduje już u Jane  Austen. 
U krycie ak tu  opowiadania dzięki relacji abstrakcyjnego n a rra to ra  w 
trzeciej osobie, swoboda w prow adzania dyskretnego kom entarza 
z pozycji „dostojnego i bezosobowego ducha upostaciowującego psy
chologiczną i społeczną m ądrość” i łączenie takowego z punktem  w i
dzenia postaci powieściowych — uważa k ry tyk  za dowód um iejętno
ści zespolenia „zalet związanych z realizm em  obrazu z jednej i rea
lizmem ocen z drugiej Strony”, za harm onijne pogodzenie „zewnę
trznego i subiektyw nego ujęcia postaci” .
Jeśli zważymy, że honorow any przez W atta „realizm  ocen” to  — 
mówiąc słowami Bachtina — wypowiedź z perspektyw y niczyjej, 
znam ienna dla dojrzałego, a zwłaszcza epigońskiego okresu rozwoju 
dziewiętnastowiecznego realizm u (tzw. „powieść dobrze skompono
w ana”), nie ma potrzeby udowadniać, że poszukiwania najam bitn ie j

R O Z T R Z Ą SA N IA  I RO ZBIO RY ^ 2 8



szych powieściopisarzy poszły ostatecznie w innym  kierunku. W iado
mo bowiem, że tradycy jny  dla gatunku pęd do autentyzm u kolidował 
przede wszystkim  z w ew nętrznie nieum otyw ow aną p retensją  aukto- 
rialnego narra to ra  do w ypow iadania praw d bezwzględnych, nie zre- 
latyw izow anych na nosiciela. Stąd obok narrac ji personalnej i neu 
tra lnej mógł raczej znaleźć uznanie wszędobylski opowiadacz S te r- 
nowski, k tóry  sam posiadał status postaci literackiej. „Opowiadanie 
jako ukazyw anie” — tak  tra fn ie  nazw ał ten  proceder W ayne C. 
Booith.
W poszukiw aniu genezy społecznej badanego gatunku  W att nie uza
leżnia powieści ani bezpośrednio, an i też w yłącznie od ekonomiki lub 
ideologii klasowej społeczności mieszczańskiej. Ukazane przez niego 
związki lite ra tu ry  z życiem są najczęściej n a tu ry  pośredniej, dotyczą 
bardziej nad — czy podświadomości społecznej, naw yków  i nakazów 
z jednej, a kompleksów w yw ołanych przez ku ltu rę  z drugiej strony, 
aniżeli w yrażonych explicite  postulatów  oraz m im etycznego odbicia. 
Postaw y społeczne nie zawsze też u jaw nia ją  się w spontanicznej lek
turze. Gdy na przykład dew aluacja czynników pozaekonomicznych 
i wszechwładza pieniądza kształtu ją  bezpośrednio fabułę i koncepcję 
bohatera Defoe’owskiego Robinsona, przejrzyście odsłaniając zaw artą 
tam  hierarchię wartości, to  św iatopogląd indyw idualistyczny, jako 
w ynik „wielkiej specjalizacji ekonomicznej” oraz korelatyw nego 
„rozluźnienia sztyw nej i jednolitej s tru k tu ry  społecznej”, odcisnął się 
n ie ty lko  na zawartości ideow o-tem atycznej, ale przeniknął w  sam ą 
istotę gatunku, stanow iąc przesłankę „realizm u form alnego” .
W att ukazuje też  granice mimetycznego rozum ienia związków św ia
ta  przedstawionego w  powieści z rzeczywistością pozaliteracką. O 
ile stosunek Robinsona do Xurego czy Piętaszka odzwierciedla św ia
domość osiemnastowiecznego kupca, o ty le  życie tegoż Robinsona na  
wyspie bezludnej, nacechowane koniecznością własnoręcznego w y
konyw ania wszystkiego, dostarcza, dzięki swej wyjątkowości, p rze
żyć zastępczych w okresie pogłębiającego się podziału pracy, a także 
„cofa zegar ekonomiczny” , aby podziałowi pracy dodać ideologiczny 
odpowiednik w  godności pracy. Paradoksalne połączenie w zrostu 
zainteresow ań dla spraw  seksu w  okresie rygoryzm u purytańskiego 
tłum aczył z kolei podświadomością społeczną w  założeniu, że „ tem aty  
zakazane w skazują zawsze na praw dziw e zainteresow ania społeczeń
stwa, k tóre zakaz ustanaw ia”.
Szczególną uw agą darzy W att ideologię życia codziennego i dlatego 
zapewne tak  dużą rolę przypisuje religii m ieszczaństwa — p ro testan 
tyzm owi i kalwinizmowi. Dla relacji m iędzyosobowych w powieści, 
schem atów fabularnych, a naw et konw encji narracy jnych  szuka tła  
w ówczesnym — stosunku do pracy, przyjaźni, m ałżeństwa, k u ltu ry  
życia duchowego, szybkiej urbanizacji. W ten  sposób form a dzienni
ka intym nego uzyskuje zaplecze w  kalw ińskim  „uw ew nętrznianiu 
sum ienia”, ry tualnej in trospekcji duchowej, form a listów — w p ro 
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cesie urbanizacji i pochodnym poszukiw aniu kontaktów  m iędzyludz
kich, stereo typ  mężczyzny-samca i kobiety-dziewicy — w p u ry ta ń -  
skich poglądach na miłość. W Pameli naw et realizacja A rystotelesow - 
skiej zasady skomplikowanej akcji, gdzie perypetii towarzyszy roz
poznanie, s ta je  się możliwa dzięki „postawom społecznym i m oral
nym  okresu, k tó re  w ytw orzyły nie spotykaną dotąd rozbieżność m ię
dzy konw encjonalną rolą płci i rzeczywistym  brzm ieniem  deklaracji 
serca” . Metoda W atta zachęca więc do łączenia badań nad s tru k tu rą  
powieściową z historyzm em.
W Narodzinach powieści związki ze społeczeństwem nie są w idziane 
jednostronnie poprzez osobę autora. W att poświęca drugiem u ogniwu 
procesu kom unikacji, odbiorcy, cały rozdział, gdzie dostarcza danych
0 stan ie  czytelnictw a i upowszechnianiu książki w  Anglii X V III w. 
W całej swej pracy w raca parokrotnie do kwestii związku gustów  
au to ra  i czytelników w doborze tem atyki i środków przekazu. Po
wieść okresu wzmożonej roli d rukarstw a i przedsiębiorczych księga
rzy  jest nadto  dla niego nie tylko kom unikatem , ale też tow arem , 
k tó ry  au to r pragnie dobrze sprzedać, choćby kosztem wartości p ro 
duktu.
Książka W atta nie idzie niewolniczo za tezą o mieszczańskiej genezie 
powieści. To praw da, że kluczowe pojęcie „realizm u form alnego”
1 szereg innych cech dystynktyw nych wyprowadza z tego w łaśnie 
źródła, ale równocześnie wskazuje, jak  twórczość Fieldinga w  s tru k 
tu rę  burżuazyjnego z n a tu ry  gatunku wprowadza wartości istotne 
dla ziem iaństw a (pochwała dobrego urodzenia w  Tomie Jonesie) i ze
spala1 z krytykow aną przez pisarzy mieszczańskich tradycją  epiki 
antycznej. Taka różnorodność tradycji literackiej zapowiada jakby 
późniejsze perypetie  tzw. „epopei m ieszczańskiej” w  XIX i XX w., 
stw arza podw aliny pod koncepcję synkretycznej struk tu ry  daw nie j
szej i współczesnej prozy fabu larne j.
O ile w kład W atta w  naszą wiedzę o obliczu genologicznym powieści 
zdaje się być bezsporny, o tyle — dostrzegane zresztą przez samego 
k ry tyka  — trudności socjologii lite ra tu ry  powodują, że zarówno m e
toda badawcza, jak  wnioski odnośnie związków genetycznych osiem
nastow iecznej powieści z ówczesnym społeczeństwem  angielskim  mo
gą budzić wątpliwości. Przykładem  jest w ydana praw ie 10 lat po 
Narodzinach powieści książka D iany Spearm an The Novel and So
ciety  (London 1966), k tóra trak tu jąc  o tych samych pisarzach podej
m uje polem ikę z dotychczasowymi socjologami litera tu ry , a zwłasz
cza z W attem . Trudno w  tak im  m iejscu ustosunkować się w yczerpu
jąco do zarzutów, gdyż n iektóre z nich, o charakterze metodologicz
nym , dotyczą spraw  zbyt ogólnych, a inne, odnoszące się do kon
cepcji społeczności angielskiej XVIII w., zbyt specjalistycznych. Moż
na generalnie stw ierdzić, że Diana Spearm an w ydatnie ogranicza 
pole badań socjologicznych, posługując się mniemaniem, że próby 
poszukiw ania społecznych korzeni form  literackich są kontynuacją
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dziewiętnastowiecznego determ inizm u. Jej teza, że „żadne przyczyny 
społeczne n ie  mogą wytłum aczyć pojaw iania się ludzi obdarzonych 
zdolnością tworzenia w ielkiej lite ra tu ry ” byłaby stw ierdzeniem  rów 
nie oczywistym co banalnym , gdyby nie fakt, że w  dziejach w szyst
kich lite ra tu r  św iata byw ały „złote okresy” , szczególnie obfitujące w 
talen ty . Obrona twórczej roli jednostki w  procesie h istorycznoliterac
kim  jest zapewne objawem  reakcji przeciwko dom inacji we współ
czesnej hum anistyce tendencji do usta lan ia  p raw  uniw ersalnych. 
D latego pojaw ił się tam  znam ienny cy tat z rozpraw y dwu socjologów 
am erykańskich, R. Bendixa i B. Benneta:
„Takie terminy, jak model kulturowy, subkultura, rola społeczna, wzajemne 
oczekiwanie ról, klasa społeczna, pozycja grupy, moralność i obyczaje, komu
nikacja, związki międzyludzkie i wiele, wiele innych są zastosowane w taki 
sposób, że jednostki zdają się działać tak, jak dyktuje wpływ grupy. Nieświa
domie, być może, takie słownictwo często miało efekt akomulujący sugerując, 
że jednostka głównie czyni to, co jest od niej oczekiwane” (1959 r.).

Spearm an broniąc osobistego w kładu jednostki kw estionuje un iw er
salność m odelu sztuki jako kom unikacji, przy czym odw ołuje się do 
współczesnych badań nad spontanicznym  m alarstw em  m ałp i ry su n 
kam i m ałych dzieci, nie ukierunkow anym i na żadnego adresata. W 
rezultacie w ysuw a godny uwagi wniosek, że na sztukę sensu stricto  
składa się nie ty lko akt kom unikow ania, lecz i ak t czystej ekspresji, 
przy czym w poszczególnych okresach i gatunkach literackich może 
dominować ten  ostatni. -
W książce Spearm an zostało przekonyw ająco uzasadnione tw ier
dzenie, że te same konw encje literackie mogą pow stać w  różnych 
w arunkach  społecznych. Tzw. „realizm  form alny” odnajduje au
to rka w  średniowiecznej prozie japońskiej i chińskiej, genetycznie 
związanej z zupełnie inną niż w  osiem nastowiecznej Anglii sy tu 
acją  socjalną. O ile jednak w yrażone w  konkluzji przekonanie, że 
w pływ y społeczne odnoszą się bardziej do treści niż do form y, za
w iera niebezpieczeństwo tradycyjnego zawężania problem atyki do 
sfery  ideow o-tem atycznej, o ty le  tra fn a  w ydaje się teza, że istota 
im pulsów  społecznych tkw i raczej w  lim itow aniu w yboru kon
w encji niż w  powoływaniu do życia określonych jakości estetycz
nych. W tym  ostatn im  w ypadku socjologia lite ra tu ry  jest szczególnie 
narażona na  zawodność i ihipotetyczność. W ytyczony przez W atta 
związek „realizm u form alnego” z indyw idualizm em  ekonomicznym 
został np. zakwestionowany przez Dianę Spearm an w  oparciu o do
kum entację historyczną, m ającą świadczyć o tym , że w  świado
mości samego Defoe’a i jego współczesnych pojęcie indyw idualiz
m u ekonomicznego jeszcze n ie  istniało (pojawiło się w 1776 r. 
w raz z książką A. Sm itha W ealth of Nations). Co więcej, sam 
au to r Robinsona  był pono zwolennikiem  francuskiego m erkan ty - 
lizmu, opartego na in terw encji ekonomicznej państw a. Jednym
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z najistotniejszych punktów  sporu z W attem  i wielu jego poprzed
nikam i w  XIX i XX w. jest spraw a mieszczańskiego charak teru  
powieści. D iana Spearm an z jednej strony  odrzuca tezę o domi
nacji m ieszczaństwa w  Anglii XVIII w., neguje w  ogóle przekonanie, 
jakoby wówczas istn iała  świadomość w spólnoty klasow ej, i prze
de wszystkim  stara  się udowodnić, że Defoe, R ichard son i Fielding 
nie poczuwali się do ro li reprezentantów  jakiejkolw iek grupy, z d ru 
giej zaś uważa w ybór pisarzy angielskich na założycieli nowego ga
tunku  za arbitralny, odrzucający gołosłownie w kład prozy w cześniej
szej, a zwłaszcza francuskiej powieści dworskiej (Madame de La 
Fayette) i Cervantesa.
Niezależnie od tych  dyskusyjnych w  istocie zagadnień należy zazna
czyć, że spora część rozbieżności z om aw ianą książką W atta polega 
na odimiennym trak tow aniu  obecności norm  społecznych w  powieści. 
W att, jak  zaznaczono, operuje przede wszystkim  w płaszczyźnie nad 
i podświadomości grupowej, stosując poniekąd jakby „socjologiczną 
psychoanalizę” powieści, zawsze tylko rela tyw nie sprawdzalną, lecz 
pobudzającą do przem yśleń, tym  bardziej, że jego książka szeroko 
dokum entuje charak terystykę paralelnego do lite ra tu ry  szeregu spo
łeczno-kulturowego. Diana Spearm an woli działać w  sferze jak  n a j
pełniej dostępnej em pirii: dziedzinie świadomych sform ułow ań p isa
rzy  i m yślicieli okresu oraz m im etycznego odbicia rzeczywistości spo
łecznej w dziale. W ten  sposób wszelako niebezpiecznie zawęża pole 
badań do terenów  już od daw na penetrow anych. W ażnym m om en
tem  jej książki jest także obrona ponadczasowych wartości literac
kich, ale autorka nie zdołała przekonać, że w arunki społeczne nie 
sprzyjały  wyborowi określonych konw encji tem atycznych i kon
strukcyjnych.
Chociaż więc książkę W atta trudno  uważać za ostateczne rozwiąza
nie kw estii genezy społecznej cech system ow ych powieści, dostarcza 
ona bogatych impulsów i zachęca do nowych poszukiwań. W tym  
leży jej znaczenie.

Stanisław Eile
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Ten straszny Witkacy

Janusz Degler: Witkacy w teatrze międzywojennym, 
Warszawa 1973 Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 
ss. 230, tabl. 16.

Rozumnie dobrana obw oluta tej książki zacie
kawia, a tem at, W itkacy, zachęca do zapoznania się z pracą Deglera. 
I tak, jak  prosta w zamyśle, ale i n iebanalna opraw a graficzna daje 
dobre świadectwo o staranności w ydaw cy, tak  też i lek tu ra  przeko-


