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rozwiązań. Podkreśliłbym jeszcze raz, jako szczególnie godne przemyślenia, wpro
wadzone w rozwiniętej postaci w rozdziale 3 przeform ułowanie mimetycznego poj
mowania literatury, w m yśl którego badanie tekstu literackiego jako literackiego
to nie badanie jego składników językow ych przez odniesienie do system u języka,
lecz przede w szystkim składników i cech — nadbudowanych nad strukturą języ
kową — odsyłających do innych tekstów (typów tekstów), w stosunku do których
są ikonami.
Pow iedziane było na wstępie, że książka nie jest system atycznym w ykładem
pełnej teorii, lecz raczej rozważaniem problem ów i ich różnych rozwiązań w trybie
propozycji dyskusyjnej. Nie znaczy to, że w rozważaniach tych nie ujawnia się
wyraźna, przem yślana i sprecyzowana koncepcja — koncepcja zawierająca nie tylko^
nowe rozwiązania znanych zagadnień, lecz także postawienie i uporządkowanie całej
problem atyki od nowa, z nowego i szerszego punktu widzenia, który odsłania zara
zem nowe przedmioty badań oraz nowe powiązania i aspekty przedmiotów od daw 
na badanych.
N ie brakuje w Poetyce teoretycznej nowych idei, ale nie tylko one stanowią
0 jej wartości. Trzeba podkreślić, że nie mniej doniosłe z teoretycznego punktu w i
dzenia jest to, czego dokonuje się w partiach referujących, a m ianowicie — po
pierwsze: wydobycie i postawienie w sposób ogólny szeregu ważnych zagadnień,
rozpatrywanych dotychczas okazjonalnie tylko i cząstkowo; po drugie: zebra
nie i uporządkowanie różnych stanow isk i propozycji, pokazujące pew ne typowe
orientacje i relacje m iędzy nimi, a zarazem uświadam iające historyczne
tło i uwikłania w ielu aktualnych pojęć, problem ów i rozwiązań; po trzecie:
zestawienie i rozumiejące przeanalizowanie różnorodnych ujęć danego problemu,
rozpatrywanych nie tyle jako konkurencyjne, co raczej jako dopełniające się, ośw ie
tlające przedmiot od różnych stron, niezależnie od pozornych niekiedy opozycji
związanych z partykularnym i swoistościam i aparatów pojęciowych. W szystko to
czyni książkę niezw ykle instruktywną i inspirującą. Sprawia, że pokazuje ona
istotnie now e horyzonty i skłania w każdym niem al punkcie do przemyśleń.
Uważałem za w łaściw e ograniczyć się w recenzji do uwag najbardziej ogólnych
1 ważnych, a jednocześnie nie odbiegających od tekstu i zarysowanego w nim pola
widzenia. Książka nasuwa znacznie w ięcej refleksji, z jednej strony bardziej kon
kretnych, dotyczących poszczególnych analiz i twierdzeń, z drugiej — bardziej ogól
nych, wykraczających poza jej tem atykę i zamierzenia — zarówno zastrzeżeń jak
uwag polemicznych, a także przemyśleń, których motorem byłaby potrzeba rozw i
jania, dopełnienia czy kontynuowania rozpoczętych w niej dociekań.
P oetyka teoretyczna nie jest typow ym podręcznikiem ani w ykładem skończonej
teorii. Ze w zględu na sw oje zalety — do których należy także jej dyskusyjny w g łę
bokim sensie charakter — będzie niew ątpliw ie i wartościowym podręcznikiem,
i ważnym punktem w yjścia oraz punktem odniesienia dla dociekań teoretycznych
w dziedzinie poetyki.
Janusz Lalewicz

M a r i a R e n a t a M a y e n o w a , POETYKA TEORETYCZNA. ZAGADNIENIA
JĘZYKA. [Zapis bibliograficzny jak na s. 325].
Pierw szym tomem nowej serii polonistycznej, „Vademecum Polonisty”, jest ob
szerna księga Marii Renaty M ayenowej o dwuczłonowym tytule: Poetyka teoretycz
na. Zagadnienia języka. Księga ta, chociaż jej autorka już w początkowym zdaniu
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noty wstępnej podkreśla nietypowość tego podręcznika uniwersyteckiego (s. 5), przy
nosi w iele cennych informacji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości tytułowej
dyscypliny naukowej. Szczególnie obfite wiadom ości o historii poetyki zawierają dwa
początkowe rozdziały (Przegląd stanowisk w dziedzinie poetyki oraz J ęz yk poezji,
ję zy k poetycki — dzieje problemu), ale nie oznacza to wcale, że w pozostałych roz
działach brakuje stałego odwoływania się do „dziejów problem u”, do tradycji się
gającej Arystotelesa. Omawiany tom prawie w każdym miejscu ukazuje dawniej
sze próby rozwiązywania aktualnych w spółcześnie zagadnień poetyki, tak iż można
mówić o pewnej dominancie diachronicznej, historycznej w Poetyce teoretycznej.
Część propozycji dzisiejszej nauki o stylu — szeroko rozumiana stylistyka stanowi
głów ny temat tego tomu — zawarta jest w rozdziałach: 3 (Najogólniejsze założenia
i pojęcia poetyki semiotycznej), 4 (Słownik i gramatyka), 5 (Struktura tekstu),
7 (Wiersz i proza. Organizacja fonematyczna tekstu) oraz w kilku paragrafach roz
działu 6 (np. Pojęcie stylu w propozycji semiotycznej).
Mayenowa daje w swoim nietypow ym podręczniku o w iele szerszy przekrój pro
blem atyki stylistycznej niż najobszerniejsze dotychczasowe kompendium polskie,
jakim jest tom 2 Wstępu do nauki o literaturze Stefanii Skwarczyńskiej. Może zresz
tą słow o „szerszy” nie jest tu użyte najtrafniej: nie oddaje ono „głębokości” —
chronologicznej — spojrzenia Mayenowej (ciągłe nawiązyw anie do Arystotelesa, do
tradycji badawczej), sugerując zarazem pewną kompletność problemową (poruszanie
wszystkich głównych tem atów nauki o stylu), której tu nie ma, a do której zbliża
się Skwarczyńska wT swoim opracowaniu. Porównując te dwie książki (P oetykę
teoretyczną oraz tom 2 Wstępu do nauki o literaturze) chce się powiedzieć: Skw ar
czyńska akcentuje przede wszystkim dzień dzisiejszy metod i badań stylistycznych,
podczas gdy M ayenowa daje wgląd w długą historię ewolucji metod interpretacyj
nych i pojęć z dziedziny poetyki, a zarazem — i przede w szystkim — stara się przy
bliżyć czytelnikowi obraz jutrzejszej stylistyki, jaką może się stać semiotyzująca
poetyka. Z tego rozróżnienia wynika jeden praktyczny wniosek: komuś (studentowi
polonistyki, m łodemu naukowcowi, nauczycielowi), kto chce dziś pisać prace o stylu,
księga M ayenowej nie wystarczy, gdyż szersze rozeznanie się w instrumentarium
dyscypliny daje jednak tom Skwarczyńskiej. Księga M ayenowej zajm uje się zbyt
fundam entalnym i sprawami, by mogła stać się prezentacją konkretnych „chw ytów ”,
„podejść” badawczych. Inaczej mówiąc: autorka zarysowując w izje semiotycznej
stylistyki (w rozdz. 3—7) musi skoncentrować swoją uwagę na przekonywaniu czy
telnika do celowości takiego nastawienia badawczego, musi skupić się na w ybra
nych zagadnieniach, a nie próbować od razu frontalnego ataku na w szystkie tem aty
i m etody stylistyczne. „Zakotwiczanie” om awianych zagadnień w przeszłości dyscy
pliny jest jednocześnie św ietnym sposobem pomnożenia perswazyjności jej w ypo
wiedzi. Zajmę się zatem kolejno dwiem a sprawami: 1) obrazem tradycji dyscypliny
w książce Mayenowej; 2) wizją przyszłości dyscypliny zarysowaną tutaj.
Mayenowa jest kompetentnym przewodnikiem po gmachu historii poetyki.
Przypomnę, że już w r. 1949 wydała książkę pt.: P oetyka opisowa. Opis utworu lite
rackiego — pozostającą przez w iele lat jedynym popularnym informatorem z za
kresu teorii literatury. Po napisaniu tego podręcznika (adresowanego głównie do
nauczycieli) autorka prowadziła przez 12 lat w „Roczniku Literackim ” dział teoretycznoliteracki, była inspiratorką i redaktorem serii wydawniczej „Poetyka. Zarys
Encyklopedyczny” (IBL — Ossolineum) oraz 4-tom owego cyklu „U źródeł w spół
czesnej stylistyki” (PWN, PIW), redagowała dział „Teoria Literatury” w ramach
serii „Historia i Teoria Literatury. Studia” (PIW: wśród tych publikacji m. in. tom
Poetyka i m atematyka), a ostatnio pod jej kierownictwem naukowym w yszło kilka
dzieł zbiorowych z zakresu poetyki semiotycznej, np. O spójności tekstu, Sem iotyka
i struktura tekstu, T ekst i język. P roblem y semantyczne (IBL — Ossolineum).
W szystkie w ym ienione tu przedsięwzięcia edytorskie świadczą, że autorka św iado-
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m ie skomponowała sobie swój życiorys naukowy, że poświęciła się całkowicie zgłę
bianiu historii i współczesności jednego z działów teorii literatury. W skazują zara
zem, że to w łaśnie od prof. Mayenowej należy oczekiwać wielkiej, fundam entalnej
publikacji teoretycznoliterackiej — autorka w ykazyw ała się szerokim oczytaniem,
wyrobionym zdaniem w sprawach teorii literatury, orientacją w e współczesnych k ie
runkach badań na pograniczu literaturoznawstwa i lingwistyki. Nagromadzenie —
w czasie w ieloletniego inspirowania i redagowania w ydaw nictw z zakresu poetyki —
w ielkiego potencjału erudycyjnego musiało owocować jakimś podsumowaniem:
próbą opracowania generalnego wprowadzenia do stylistyki.
Księga M ayenowej jest wprowadzeniem do naukowo pojmowanej poetyki, ale
i zarazem w ielką rekapitulacją i mapą dawniejszych traktów m etodologicznych.
Przynosi historię takich problemów, jak poglądy na zadania poetyki od A rystote
lesa począwszy (poprzez W. Wackernagla, R. M üllera-Freienfelsa, R. Ingardena, aż
do B. W. Tomaszewskiego), dzieje terminu „język poetycki” (od stanowiska sofistów
i Gorgiasza, Arystotelesa, poprzez przełom owe w ystąpienie G. Vica, poprzez
J. J. Rousseau, J. G. Herdera, W. von Humboldta, A. A. Potiebnię, K. Vosslera
i L. Spitzera, B. Crocego, E. Cassirera, W. M. Urbana, C. K. Ogdena i I. A. Richardsa, R. Ingardena, opojazowców, G. O. Winokura — aż po J. Kuryłowicza), dzieje
pojęć „genus dicendi’’ i „styl” (znów od Arystotelesa, poprzez Cycerona, Aeliusza
Donata, Badiusa Ascensiusa, Goethego, Coleridge’a, Nietzschego, B. Havrânka, E. Sapira, J. Marouzeau, N. E. Enkvista, R. Jakobsona, R. Ohmanna, a także K. Vosslera
i L. Spitzera — aż po stanowisko semiotyków). Celowo w yliczyłem tu chociaż część
cytowanych przez autorkę nazwisk, by uwidocznić „głębokość” spojrzenia wstecz
w książce Mayenowej. Pożytki z takiego przeglądu stanow isk badawczych są oczy
w iście w ielkie — w spom nę tu jedynie o niedostępności części z tych m ateriałów w języku
polskim czy polskich bibliotekach. Przegląd ten prowadzi wszakże również do pew 
nej ambiwalencji: autorka np. wyraźnie ceni pew ne osiągnięcia szkoły stylistycznej
Vosslera i Spitzera, ale postulowane przez nią samą stanowisko metodologiczne na
kazuje jej negować w sposób zasadniczy postaw ę tych badaczy. Oto w yw ody pod
sum owujące pozycję Mayenowej wobec tych stylistyków:
„Odrzucając ekspresywną teorię stylu trzeba jednak pamiętać, że jej twórcy
i ich liczni zw olennicy pokazali w iele istotnych zjawisk językowych i dali w iele
fascynujących analiz zarówno indywidualnych tekstów, jak i pew nych sposobów
mówienia, niezm iernie i s t o t n y c h z punktu widzenia możliwych mechanizmów
tekstotwórczych. Oni to naprawdę i nie tylko w deklaracjach zbadali rzeczywiste,
konkretne sposoby mówienia, roię językowego kontekstu, których tradycyjna gra
m atyka nie ujm owała, a może nawet nie dostrzegała. Oni też z całym naciskiem
podkreślili ważność funkcyj języka nie wyczerpujących się w jego najprostszej ko
m unikatywności.
Mimo osiągnięcia, zasługi i, powiedziałabym , w i ę k s z ą k o h e r e n c j ę t e o 
r e t y c z n ą ekspresywnej teorii stylu w ydaje się, że w ramach przyjętej przez
nas ogólnej teorii form literackich najw łaściw szy jest punkt widzenia w yrosły na
tle językoznawczego strukturalizmu, z centralnym pojęciem wyboru i klasyfikacji
wybieranych elem entów na konieczne, stylistycznie nierelew antne i stylistycznie relew antne” (s. 351; podkreśl. J. P.).
I tutaj zaczynają się wątpliw ości czytelnika P oetyki teoretycznej. Czy zawsze
postęp w naukach hum anistycznych (jeśli w ogóle to pojęcie ma tutaj sens) musi
się w iązać z taką ortodoksyjnością metodologiczną, która nakazuje w szelkie do
tychczasowe osiągnięcia uznać za nieistotne lub błędne? Czy jest jakakolwiek gw a
rancja, że prace pisane w oparciu o nową a wszechmocną m etodologię będą się
zbliżać chociażby do poziomu odrzucanych w ybitnych osiągnięć?
Niezachw iana wiara w modną dzisiaj sem iologizację badań literaturoznawczych
(na dłuższą m etę taka wiara w jedyną m etodę jest chyba niedialektyczna?) pro
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w adzi autorką do odrzucania czy niedoceniania nawet ujęć zbliżonych do sem iotyzującej poetyki. Tak jest w wypadku, gdy pomija pracę Jerzego Pelca Zastosowanie
funkcji semantycznych do analizy pojęcia metafory, a z omówienia kilku w spół
czesnych teorii metafory (w tym i semiotycznej koncepcji J. I. Lewina) decyduje się
jedynie wysunąć „kilka wstępnych sform ułowań i hipotez” (s. 250). Sądzę, że warto
tutaj zatrzymać się dłużej nad sprawą metafory. Otóż pytanie, które staw ia M ayenowa, dotyczy następującego podstawowego problemu: jak należy wyróżnić z tekstu
literackiego wyrażenie m etaforyczne? Ostateczna próba odpowiedzi zawiera
stwierdzenie o niespójności wyrażenia wielowyrazowego, które jest rezulta
tem dosłownego odczytania znaczenia jednego z wyrazów, niespójności stano
wiącej kryterium metaforyczności. Ta odpowiedź kwituje jednak oczywistą praktykę
każdego badacza m etaforyki: musi on przecież umieć przyporządkować do każdego
przenośnego określenia dwupiętrową strukturę — absurdalnego odczytania, gdy za
łoży dosłowne znaczenie wyrazów, oraz sensownej lekcji, gdy założy niedosłowne
znaczenie jednego z wyrazów. A więc teoria spójności tekstu pozwala jedynie krócej
sform ułować stare i oczywiste praktyki badaczy metaforyki! (Na marginesie:
w stylistyce nawet najlepsza zastosowana w danej pracy teoria m etafory na nic się
nie zda, gdy autor nie potrafi na jej podstawie powiedzieć czegoś nowego o anali
zowanym tekście. Jeśli potraktować Poetykę teoretyczną jako uniw ersytecki pod
ręcznik, to nie w ydaje się, by student polonistyki mógł napisać jakąkolwiek pracę
o m etaforyce na podstawie sugestii omawianego ostatniego paragrafu rozdziału 4.)
Inne przykłady „repulsyjnego” charakteru ortodoksyjności к Mayenowa cytuje
w przypisie (s. 288) książkę Barbary Herrnstein Smith o sygnałach końca utworu
w poezji, by stwierdzić, że napisana jest „z innego jednak teoretycznie punktu w i
dzenia” i w związku z tym na potrzeby Poetyki teoretycznej mało użyteczna: pro
blem końca tekstu nadal „oczekuje opisu” (s. 288). Mówiąc o m etatekstowej funkcji
tytułu dzieła literackiego przytacza autorka jedynie prace D. Danek i M. Wallisa
(s. 273), a pomija wcześniejsze propozycje semiotyczne związane z tym problemem,
pojawiające się w rozprawie E. Balcerzana Zagadnienie „ważności” elementów
świata przedstawionego (1965) oraz w studium H. Markiewicza — co prawda, „niesem iotycznym ” — T ytuły Żeromskiego (1965).
Jeżeli w częściach książki dotyczących przeszłości poetyki dość często pojawiają
się nazwiska różnych badaczy i różne tytu ły ich prac, to w części poświęconej w y 
kładowi współczesnej poetyki nazwisk takich jest stosunkowo mniej. N ieliczne są
tu przypisy wskazujące na konkretne sem iotyczne interpretacje znanych dzieł lite1 O tendencjach likwidatorskich wobec poetyki, pojawiających się w pracach
młodych francuskich semiologów, pisze S. Ż ó ł k i e w s k i (P rzedm ow a w zbiorze:
S em iotyka kultury. Wybór i opracowanie E. J a n u s i M. R. M a y e n o w e j. War
szawa 1975, s. 10). Żółkiewski odróżnia zresztą postawę m etodologiczną semiologów
radzieckich i francuskich: „Ci ostatni bowiem nie ograniczają się do analizy i cha
rakterystyki system ów semiotycznych, im w łaściw ych kodów i ew entualnie znako
wych jednostek dyskretnych danych system ów. Nie tylko analizują tekstow e reali
zacje system ów, ale przede wszystkim , jak się zdaje, mają ambicje m ówić o reali
zacjach indywidualnych, o ich swoistych, jedynych, niepowtarzalnych modyfikacjach;
zmierzają niejako do analizy metodami semiotycznymi nie tylko społecznych kodów
i tekstów jako realizacji system ów znaków, ale i dążą do wyjaśnienia pełnych indy
w idualnych wypow iedzi w ich jedyności, odrębności i funkcjonalnej swoistości,
w ich pozasystem owym bogactwie. Wydaje się, że przekracza to możliwości i upraw
nienia naukowej analizy semiotycznej, jeśli pojm ować ją w ten sposób, jak czyni to
zarówno Iwanow, jak i klasyk francuski Benveniste”. Zob. też pracę J. C u l l e r a
Structuralist Poetics (London 1975), polemizującą z ujęciami semiologicznym i lite
ratury.
22 — P a m ię tn ik L ite ra c k i 1976, z. 1
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rackich: w zasadzie wchodzi w grę jedynie nazwisko Bachtina (jego książki o Dosto
jew skim i R abelais’m), gdyż interpretacje Sartre’a (Obcy Camusa), Budzyka (Ko
mornicy Orkana), Guirauda (wiersze Baudelaire’a i V aléry’ego), Balcerzana (poezja
Jasieńskiego), Wyki (Piosenka umarłego Tuwima) przywołuje autorka doraźnie i sze
rzej ich — z w yjątkiem Guirauda — nie w ykorzystuje, co dziwi szczególnie w w y 
padku jedynej polskiej książki poświęconej stylow i pojmowanemu sem iotycznie —
mam na m yśli pracę Balcerzana o Jasieńskim — bardziej naturalne jest zaś tam,
gdzie wym ienionych nazwisk nie można łączyć ze semiotycznym nastawieniem ba
dawczym. Część prac semiotycznych wspom inanych lub cytowanych w Poetyce nie
potrafi w konkretnych analizach w yzw olić się z pewnej oczywistości stwierdzeń (np.
przeciwstaw ienie domu i świata zewnętrznego w nowelach detektywistycznych
C. D oyle’a interpretow anej jako opozycja „bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo”
w pracy J. K. Szczegłowa, referowanej na s. 120).
Sym ptom atyczne jest i to, że w zbiorach typu S em an tyka i słownik, O spójności
tekstu, S em iotyka i struktura tekstu czy T ekst i ję zyk bardzo rzadko m ówi się
, o dziełach literackich, a znacznie częściej o podstawach języka, o strukturach lin 
gwistycznych, które kiedyś może znajdą zastosowanie w konkretnych analizach lite 
rackich. Także cytow ane w Poetyce książkowe opracowania zagadnień literackich
od strony sem iotyki zajmują się problemami dość specyficznym i (by nie rzec: m ar
ginesowym i) z punktu widzenia wyzyskania ich w yników w pracy literaturoznawcy:
oto książka B. A. Uspienskiego (Поэтика композиции, 1970) traktuje o zagadnieniu
punktu widzenia w sztuce; książka D. Danek m ówi o polemicznych cytatach oraz
w ypowiedziach w dziele o dziele; wspomniana książka E. Balcerzana — o stylu
twórczości d w u j ę z y c z n e j . Książki te, cenne „same w sobie”, ale i niepow ta
rzalne z reguły w innym materiale, są początkiem i zamknięciem serii. Należałoby
w tym miejscu także zwrócić uwagę na to, że w pewnych współczesnych nam pra
cach literaturoznawczych nadużywanie metodologii semiologicznej, a raczej samego
słownika i terminologii poetyki semiotyzującej, niepotrzebnie tylko zamazuje obraz
w yw odów zmierzających w kierunku wniosków, które dają się wyprowadzić także
bez semiologicznego aparatu pojęciowego.
Centralnym punktem w ykładu Mayenowej jest rozdział 6, poświęcony wprost
„stylowi, stylizacji, stylistyce”. W zakończeniu książki pisze autorka o znaczeniu
pojęcia „styl” w e współczesnych kierunkach badania literatury:
„Powtórzmy raz jeszcze: pojęcie stylu w spólne wszystkim gałęziom nauki o k ul
turze ma swój aspekt instrumentalny, diagnostyczny, pozwalający na datację i atrybucję. A le przedmioty wykonane w określonym stylu funkcjonalnym noszą także
ślady wyznawanych przez ich twórcę wartości i w tym sensie są nosicielam i ważnej
informacji. W tym sensie znakowy charakter przysługuje wszystkim przedmiotom,
w stosunku do których może być użyte wyrażenie »styl«. Elem enty służące do orga
nizacji owych przedmiotów i same cechy organizacji uświadomione jako w łaściw ości
stylistyczne stają się podstawą do tworzenia znaków tych postaw, które z punktu
widzenia ich interpretatora w yraziły się w określonych wyborach. Podkreślam y to
ze szczególną ostrością, traktując parę pojęć »styl« i »stylizacja« jako centralną
z punktu widzenia semiotyzującej poetyki” (s. 449—450).
Rozróżniono tu dwa biegunowo odmienne podejścia badawcze do zagadnienia
stylu: a) zrodzone na bazie strukturalnego językoznawstwa i kontynuujące tradycje
retoryczne; b) zrodzone na bazie językoznaw stwa neoidealistycznego i zorientowane
na wydobywanie ekspresyjności stylu (zob. s. 333). Poetyka semiotyzująca odwołuje
się przede w szystkim do tego pierwszego nurtu badań stylu, który można w skrócie
nazwać stylistyką lingw istyczną (w przeciwieństw ie do stylistyki literackiej lub lite
raturoznawczej). Stojąc na pozycjach stylistyki literackiej można zauważyć, że
i stylistyka literacka, i stylistyka lingw istyczno-sem iotyzująca mają pew ne wspólne
am bicje — objęcia swoim i analizam i całości dzieła literackiego. Mayenowa postuluje
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bliską mi ideę ogarnięcia analizą stylistyczną trzech poziomów dzieła literackiego:
w arstw y brzmieniowej, w arstw y znaczeniowej, sfery wyższych układów znaczenio
wych (w terminologii Ingardena — w arstw y przedmiotów przedstawionych oraz
wyglądów uschematyzowanych). Tak jest np. na s. 117—118, gdy oprócz badania
brzmienia (rym), słownika i składni autorka skłonna jest wskazywać jako zadanie
poetyki analizę „niejęzykowego system u przekazującego istotne znaczenia zawarte
w tekstach poetyckich” (s. 118), analizę system u należącego do wtórnych system ów
modelujących, jakkolw iek „Ów trzeci poziom analizy znajduje się poza terenem
kategorii językoznawczych” (s. 118). Podobnie wypowiada się M ayenowa na s. 360—
361, gdzie mowa o tym, iż „Niewykluczone, że można by mówić o stylu konstrukcyj
fabularnych oraz o stylu przedstawionego św iata”. Do analogicznego celu zmierzam
w moim skrypcie przeznaczonym dla studentów, napisanym z pozycji stylistyki literackiej (S tylisty k a . P rzewodnik metodyczny. Katowice 1974), gdzie przedmiot badań
podzieliłem — odpowiednio do trzech wyliczonych powyżej w arstw — na: fonostylistykę, logostylistykę, ideostylistykę.
Jeśli istnieje takie podobieństwo w punktach dojścia stylistyki lingwistycznej
i literackiej, to nie uważam, by koniecznie trzeba było ujednolicić metody badawcze
obu tych kierunków (a może i trzech: stylistyki literackiej, lingwistycznej, sem iotycznej). Myślę, że różne są im manentne metody stylistyki lingwistycznej (program np
w książce H. Kurkowskiej i S. Skorupki S tylisty ka polska), stylistyki literackiej
(realizacja np. w studiach L. Spitzera i D. Alonsa), a inne jeszcze stylistyki sem iotycznej (program zawarty częściowo w om awianej księdze, w A. J. Greimasa Du
Sens. Essais sémiotiques <1970), a także w zbiorze Essais de sémiotique poétique, re
dagowanym i poprzedzonym w stępem przez tegoż badacza), ale nie powinno to ozna
czać, iż ta ostatnia m usi lub powinna wyprzeć czy skazać na zapomnienie dwie po
zostałe dyscypliny badań. Dotychczas dominowała w badaniach stylistycznych orien
tacja literaturoznawcza (zob. N. E. Enkvista Linguistic Stylistics, 1973, rozdz. 2),
która ma też za sobą — bądź co bądź — w iększe sukcesy interpretacyjne niż kie
runek lingwistyczny. Nazwiska takich uczonych, jak Vossler, Spitzer, D. Alonso, Tynianow, Szkłowski, Eichenbaum, Auerbach, związane są z tradycją stylistyki lite
rackiej. Trudno przypuścić nawet, by jakikolwiek w spółczesny naukowiec zajmujący
się stylistyką m ógł zapomnieć o takiej tradycji, mógł „nie lubić” ze w zględów m e
todologicznych prac tych prekursorów dzisiejszej nauki o stylu, a zarazem
m istrzów odkrywczych mikroanaliz stylistycznych.
Recenzja ta pisana jest z punktu widzenia praktyka badań stylistycznych
(z innego punktu — teoretycznego — o książce Mayenowej mówi Janusz Lalewicz),
dla którego każdy rodzaj now o-m ow y trąci Orwellowską antyutopią, a polifoniczność głosów o dziele literackim jest zaletą, a nie wadą zbioru interpretacji. Być
może, że zapowiadany następny tom P o e t y k i 2 rozjaśni w iele w ątpliw ości podnoszo
nych w związku z niedopowiedzeniami tomu pierwszego.
Jerzy Paszek
Henryk Pustkowski,
tut W ydawniczy „Pax”, ss. 176.

„GRAMATYKA POEZJI”? Warszawa 1974. Insty

Rzadko się zdarza, aby autor opatrywał tytuł w łasnej pracy jednocześnie i cu
dzysłowem, i znakiem zapytania. W gruncie rzeczy jednak te graficzne sygnały,
wyrażające jakby podwójny dystans wobec form uły w tytule zawartej, mają w w y 
padku książki Henryka Pustkowskiego znaczenie drugorzędne. Lektura przekonuje
bowiem, że ten szczupły tomik — nie całościowa praca zresztą, lecz typow e „studia
2 Ma on nosić tytuł: Zagadnienia wtórnych system ów modelujących. Zob. „Biu
letyn Polonistyczny” nr 52, s. 138.
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