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Zreferowane tu  poglądy Bachtina na psycho
analizę — w arto przypomnieć — pochodzą sprzed pół wieku. Epoka, 
w  której pisał om awianą rozprawę, w  dużym stopniu  określiła jego 
punkt widzenia, zaznaczając się również w  narracji, frazeologii, stylu. 
Jak  wiadomo, od tego czasu psychoanaliza przeszła poważną ewolu
cję. Stąd też ogólne sądy Bachtina o niej są z dzisiejszego punktu  
widzenia dosyć oczywiste. Oryginalność Bachtina polega raczej na 
tym, że potrafił on połączyć zagadnienia „dynamicznej psychologii” 
Freuda z problemami języka, ukazując je  w  nowym  świetle swej 
socjologicznej teorii języka. W ten  sposób Bachtin znacznie wyprze
dził współczesnych interpretatorów  F re u d a n , podejm ujących lin
gwistyczne (czy szerzej — semiotyczne) aspekty  psychoanalizy.

Bogusław Żyłko

Michała Głowińskiego 
porządek bez chaosu

Michał Głowiński: Gry powieściowe. Szkice z teorii 
i historii form narracyjnych. Warszawa 1973 PWN, 
ss. 346.

W twórczości naukowej Głowińskiego uderza
jąca jest um iejętność spójnego i konsekwentnego łączenia różnych 
dyscyplin, jakże rzadkie — w okresie specjalizacyjnego konform iz
m u — dążenie do osiągnięcia całości. W yraża się to w w ynajdyw a
niu i dem onstrow aniu sposobów łączenia badań strukturalistycznych 
z historycznym i.
Ostatnia książka autora, Gry powieściowe, mimo iż zawiera prace 
pisane w  różnym  okresie i już ogłaszane, stanow i bardzo udatnie 
skomponowaną całość, według utrw alonej w jego publikacjach dwu
dzielnej zasady: ustalenia i w ynalazki teoretyczne oraz ich zastoso
wanie w in terpretacyjnej praktyce. Należy jednak zastrzec, że ten  
w końcu najbardziej oczywisty i oczekiwany porządek nie jest wca
le tak schem atyczny, ponieważ rozm aite problem y teoretyczne in
spirowane są przez literacką empirię, a nie jej narzucane. P rzyk ła
dem klasycznym  może być, m ająca już rozległą naukową recepcję,

11 Warto byłoby porównać wykładnię Bachtina z najnowszymi semiotycznymi 
ujęciami psychoanalizy, szczególnie z dziełem J. Lacana Ecrits (Paris 1966), 
będącym chyba najpełniejszym rozwinięciem lingwistyczno-semiotycznych 
aspektów teorii Freuda.



rozpraw a Narracja jako monolog wypow iedziany, gdzie opis nowej 
form y to jednocześnie w szechstronna in terp retacja  określonej serii 
tekstów  i wprowadzenie nowej, jak  się okazało niezm iernie p rzydat
nej, kategorii teoretycznoliterackię j .
Gry powieściowe pow tarzają, znany z poprzednich książek Głowiń
skiego poświęconych p ro z ie*, zespół badawczych chwytów podpo
rządkow anych rozum ieniu lite ra tu ry  jako procesu kształtow ania 
form literackich. Zadaniem  więc, jakie stawia sobie badacz, musi 
być znalezienie praw  tym  procesem kierujących. W języku autora 
i metodologii, k tórą reprezentu je , p raw a to reguły gry określające 
napięcie między tym  co literackie a nieliterackie. Zasadniczym przed
miotem, narzędziem  i słowem-kluczem  postępowania badawczego 
staje się zjawisko oraz pojęcie konwencji. Jak  rozum iane? „W szel
kie konwencje nie są tylko spraw ą modeli, żyją w  historii, znaj
dują się w zmiennych sytuacjach, które określają ich funkcje i zna
czenia” , (s. 71).
Pow staje więc problem : jak  łączyć konieczność stw arzania modeli 
teoretycznych z ich jednoczesnym  uwikłaniem  w historię. Odpowie
dzią jest o tw ierający książkę szkic Powieść i prawda. Zagadnienie 
praw dy literackiej okazuje się jednocześnie problem em  poetyki 
historycznej i socjologii lite ra tu ry , rozpatryw ane jest bowiem jako 
powiązanie reguł gatunkow ych z regułam i poetyki odbioru i pro
wadzi do historycznej relatyw izacji pojęcia praw dy powieściowej. 
Streszczając i upraszczając wyw ody autora, praw da powieściowa 
zależna jest od dwóch czynników: sposobów budowania fikcji lite
rackiej oraz panującej w  danej epoce idei prawdopodobieństwa. Ba
dając z jednej strony konw encje ujm ow ania rzeczywistości «w dziele, 
z drugiej rekonstruu jąc ich świadomość literacką, otrzym am y odpo
wiedź na pytanie o sposoby funkcjonow ania i znaczenie pojęcia 
praw dy w danym  momencie ewolucji gatunku.
Ogrom ną zasługą Głowińskiego jest współtw orzenie podstaw  nowo
czesnej, inspirow anej głównie czeskim strukturalizm em , polskiej so
cjologii lite ra tu ry . W ystarczy tu  przypom nieć znane i m ające już 
kanoniczną w artość rozpraw y autora Grupa literacka a m odel poezji 
czy W irtualny odbiorca w  strukturze  u tw oru poetyckiego. W yraźna 
w  ostatnich latach  rozm aitość i efekty  badań z zakresu socjologii li
te ra tu ry  w ydają  się początkiem  realizacji m arzenia o znalezieniu 
sposobów na naukowo zadowalające uchwycenie sfery pośredniczą
cej między dziełem  i jego literackim i kontekstam i a kontekstam i 
społecznymi. By oddać głos autorow i podnoszonych zasług:

„Badania dotyczące odbioru dzieła literackiego, roli czytelnika w  różnorakich 
jej przejawach i wszelkich typów sytuacji komunikacyjnych właściwych lite-
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1 Por. Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej. Warszawa 
1968; Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. W rocław 1969.



raturze stały się w  ostatnim dziesięcioleciu polską specjalnością, a w pewnej 
mierze nawet wyprzedziły, mimo takich czy innych antecedencji, poszukiwa
nia tego rodzaju w  nauce światowej” 2.

Preferencja problem atyki związanej z odbiorem dzieła literackiego 
określa też charakter omawianej tu  książki. Bezpośrednio proble
m atyka ta  dotyczy studiów następujących: wspom nianego już Po
wieść i prawda, W okół «Powieści» Norwida  oraz K onstrukcja a re
cepcja (W okół «Dziejów grzechu» Żeromskiego). Jednakże rozważa
nia podjęte na wstępie i przy okazji najbardziej fundam entalnego 
zagadnienia prom ieniują na całość.
Ostatecznie definicja pojęcia praw dy powieściowej, jaką  proponuje 
autor, w ynika z w ielostronnie m otywowanego przeświadczenia, iż 
niemożliwe są bezpośrednie relacje m iędzy lite ra tu rą  a rzeczywistoś
cią: „prawda w utworze literackim  jest przede w szystk im  stosunkiem  
w ypow iedzi do wypow iedzi, rzeczywistej bądź potencjalnej” (s. 31. 
podkr. aut.)
Nie wiem, jak  należy rozumieć zastrzeżenie: „przede w szystkim ”. 
Niemniej au to r uchyla, jako źle postawione, naiw ne być może, py ta
nie, ale budzące najw iększe trudności i ciekawość: praw da sztuki 
a praw da rzeczywistości. Jest to rzecz jasna uchylenie jak  na jba r
dziej świadome i określone metodologicznie. Albowiem nie chodzi 
o to, czym jest praw da literacka, ale jak  się ją  przekazuje i odbiera, 
a głównie odbiera, ponieważ w om awianym  szkicu, jak  i w  całej 
książce, zachw iane zostały proporcje m iędzy strateg iam i nadawczy
mi i odbiorczymi na rzecz tych ostatnich.
Ośrodkiem  zainteresow ań Głowińskiego były zawsze sposoby mówie
nia w  powieści, a nie np. problem y związane z budową św iata przed
stawionego. To, kto mówi, w  jakiej osobie gram atycznej i w jakiej 
sy tuacji —  decyduje o sem antyce danej form y powieściowej. 
W związku z tym  jeszcze jedną zasługą autora jes t stw orzenie mo
delu powieści klasycznej, opartego na poetyce prozy Balzakowskiej 3r 
k tó ry  sta je  się punktem  odniesienia wszelkich zabiegów in terp re
tacyjnych. Do modelu tego zgłasżano już rozm aite zastrzeżenia, 
można by je  mnożyć, niem niej jego założona funkcjonalność dla 
analizy przem ian prozy dwudziestowiecznej w ydaje się ze wszech 
m iar użyteczna.
W Grach powieściowych  badacz wprowadza nową nazwę i kategorię 
teoretyczną: „mim etyzm  form alny”, która oznacza „napięcie czy też 
grę pom iędzy różnym i typam i wypowiedzi” (s. 64), literackim i i nie- 
literackim i. Rozprawy Dialog w  powieści, O powieści w  pierwszej 
osobie, Powieść a dziennik in tym ny , Narracja jako monolog w ypo
wiedziany, Małe narracje Mirona Białoszewskiego dem onstrują
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2 M. Głowiński: Odbiór, konotacje i styl. W: Problemy metodologiczne współ
czesnego literaturoznawstwa. Kraków 1976.
8 W rozprawie Powieść i autorytety  z tomu Porządek, chaos, znaczenie.
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udział tej kategorii w form owaniu form. Sam  au tor stw ierdza, że 
je s t ona rodzajem  stylizacji. Pow staje więc pytanie, jakie są m oty
w acje wprowadzenia nowego term inu. Jego genezę stanow i odnosze
nie wszelkich perypetii gatunku powieściowego do modelu powieści 
klasycznej, w k tórym  pojęcie mimesis decydowało o jej sposobie 
istnienia. Natom iast funkcją pojęcia „m im etyzm  form alny” , odczy- 
tyw alną z poszczególnych jego użyć w książce, w ydaje się być re 
konstruow anie „ruchu” form , którego siłą napędową jest, zauw a
żona już przez rosyjskich form alistów , dążność do artystycznego 
nobilitow ania paraliterackich i nieliterackich sposobów wypow ie
dzi.
Zastosowanie wyżej wskazanej kategorii dało świetne rezu lta ty  in
terp retacy jne  w  studium  o twórczości Białoszewskiego, natom iast 
w  teoretycznej części książki stało się przekonyw ającym  uzasadnie
niem  następującego, w  różnych w ariantach powtarzającego się, 
wniosku metodologicznego:

„naśladowanie nie-dzieła środkami dzieła jest niemożliwe, (...) Z tego punktu 
widzenia powieść-dziennik jest zjawiskiem niezmiernie interesującym: de
monstruje ona działanie konwencji powieściowych tam, skąd miały one zo
stać wyrugowane, przed historykiem literatury stawia więc ważne problemy. 
Właściwości gatunku ujawniają się bowiem w  sposób szczególnie frapujący 
na tych obszarach, które miały się od nich uwolnić” (s. 104—105).

Powyższy wniosek, jak  i narzucający punkt widzenia ty tu ł G ry po
wieściowe, proponuje rozum ienie litera tu ry , z jakim  chciałoby się 
podyskutować. Otóż, kontynuując m etaforę autora, traktow anie sztu
ki jako  gry konwencji projektuje postawę odbiorcy-kibica, którego 
rolą jes t śledzenie, czy przestrzegane są zasady fair-play. Do żad
nej z książek Głowińskiego n ie  pasuje tak  dobrze credo m etodolo
giczne wygłoszone w  Powieści młodopolskiej:

„zadaniem nauki o literaturze w  ogóle jest — według świetnej formuły Ro
landa Barthesa — «(...) nie rozszyfrowywanie sensu badanego dzieła, ale re
konstruowanie reguł i przymusów wypracowywania tego sensu»” (s. 37)

W porów naniu z dwoma poprzednimi publikacjam i poświęconymi 
prozie G ry powieściowe stanowią w yraźne przesunięcie zaintereso
w ań au to ra  od sem antyki gatunku ku składni. D ialektyka porządku 
i chaosu została zastąpiona nadaw aniem  porządku, sprow adzaniem  
kapryśnej indyw idualnej wypowiedzi do jasności ponadindyw idual- 
nych p raw  system owych. W tej sy tuacji wszystko, naw et sprzecznoś
ci, jest um otyw owane i funkcjonalne. Rola konwencji zaś sta je  się 
niepokojąco determ inistyczna, a one same przybierają ksz ta łt losu, 
od którego nie ma apelacji. Zresztą zapewne tak  jest, zważywszy 
dzisiejszą, pogombrowiczowską, świadomość konwencji.



Dążność do nadaw ania tak  rozumianego porządku szczególnie ude
rza w  rozdziałach poświęconych konkretnym  utw orom  czy pisarskim  
indywidualnościom , ponieważ tu  gest ew entualnej swobody wyboru, 
indyw idualnej decyzji jest bardziej oczekiwany. M etoda Głowiń
skiego spraw dza się znakomicie na tekstach, k tórych  autorzy dzia
łanie konw encji uczynili przedm iotem  swej sztuki — i tak z n ie
zw ykłą satysfakcją i po prostu przyjem nością czyta się studia o Por
nografii Gombrowicza i pantagruelizm ie W itkacego. Natom iast pew 
ne opory czy in terp re tacy jny  niedosyt budzi lek tu ra  rozpraw 
o Em ancypantkach  i Dziejach grzechu, gdzie próby — nieudane — 
dekonwencjonalizacji ujęć powieściowych przedstaw ia au to r niedra- 
m atycznie, jako w pierwszym  w ypadku „przym us” historycznej 
sytuacji gatunku, w  drugim  — „przym us” nieporozum ień między 
konstrukcją a recepcją, spowodowany czytaniem  D ziejów grzechu  
przez p ryzm at klasycznej powieści realistycznej. W ydaje mi się 
np., że i dziś czytane Dzieje grzechu  nie dadzą się bezkonfliktowo 
sprowadzić do „banalnej powieści”, że konstrukcja sprzeczności jest 
także ich w artością im m anentną.
Głowiński przytacza słowa Gombrowicza: „Człowiek powinien być 
panem  form , k tóre sobie przysw aja, a nie — ich niew olnikiem ”. 
Sam jednak  dem onstruje swego rodzaju „ucieczkę od wolności” 
z jakąś jakby  satysfakcją śledząc popadanie w konwencje, a nie 
próby, darem ne być może, wyzwalania się od nich.

Ewa Wiegandtowa
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E s e j  o  p o w i e ś c i
M ihśly Siikosd: Wariacje na temat powieści. Przeło
żył Andrzej Sieroszewski. Warszawa 1975 PIW, ss. 304.

Potw ierdzeniem  żywotności gatunku powieścio
wego jest nie tylko ukazyw anie się coraz to nowych, bijących rekor
dy poczytności utw orów  doń należących, ale także pojawianie się 
kolejnych teorii tego gatunku. W ostatnich latach nie możemy pod 
tym  względem  narzekać. Z polskich prac można wymienić co praw 
da tylko jedną większą — Światopogląd powieści Stanisław a Eilego 
(1973), ale nie tak dawno przyswojona nam  została książka Geor- 
gesa Blina Stendhal i problem y powieści (1972), w ram ach Biblio
teki K ry tyk i Współczesnej zaś po Teorii powieści Gyórgya Lucacsa 
(1968) i Narodzinach powieści lana W atta (1973) Państw ow y Insty
tu t W ydawniczy doprowadził ostatnio do ukazania się polskiego tłu 
maczenia węgierskiej pracy M ihalya Siikosda W ariacje na tem at po
wieści, z nieznacznym  już, bo zaledwie czteroletnim  opóźnieniem 
w stosunku do daty  ukazania się oryginału.


