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(1̂  GŁOWIŃSKI Michał: Theoretical Foundations of Historical 
Poetics. /Teoretyczne podstawy poetyki historycznej/. "New L iterary  
History" vol. Vll, no 2, Winter 1976, s . 2 3 7 -2 4 5 .

Artykuł stanowi prezentację zarówno teoretycznych podstaw poetyki his

toryczn ej, jak fundamentalnych problemów, jakie stawia i usiłuje rozwiązać 

ta dziedzina badań literackich. W przeciwstawieniu do poetyki opisowej, 

kładzie ona znacznie mniejszy nacisk na typologię, wydobywając jednocześ

nie problem historycznego sposobu istnienia struktur literackich.

Teoretyczne zasady poetyki historycznej autor sprowadza do pięciu 

naczelnych zagadnień. Są to: dzieło literackie jako szczególnego rodzaju 

środek komunikacji; zagadnienie norm literackich ; proces historyczno

literack i; rola świadomości literack iej; problem interpretowania poszcze

gólnych dzieł. Wszystkie te zagadnienia, pokazuje autor, są ze sobą 

ściśle związane. Potraktowanie dzieła jako komunikatu oświetliło w nowy 

sposób zagadnienie społecznego istnienia dzieła i pozwoliło przezwyciężyć 

przekonanie o biernej roli odbiorcy.

(l) GŁOWIŃSKI Michał: Theoretical Foundations of H istorical 
Poetics ( c .d .\

Normy to * -  w tym ujęciu -  odpowiednik gramatyki języka, prawidła 

odpowiadające za społeczną "czytelność" komunikatu. P rzyjęcie powyż

szych zasad umożliwiło ponadto wyjście poza krąg "L 'h isto ire  

événementalle" i odsłonięcie prawdziwej natury procesu historycznoli

terackiego jako procesu właśnie. Na poziomie "metajęzyka" poetyka 

historyczna bada nie tylko dokumenty zewnętrzne w stosunku do dzieła, 

ale stara  się  odczytać także immanentną poetykę, jaką każde dzieło sobą 

realizuje. W reszcie, w odniesieniu do poszczególnych dzieł, poetyka 

historyczna interpretuje je w re lacji do norm i do procesu historyczno

literackiego, aby pokazać, w jaki sposób dzieło oscyluje między tym, co 

historyczne i ogólne, a tym, co indywidualne i niepowtarzalne.
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