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Nie ulega wątpliwości, że roz
powszechnione dziś wyobrażenia specyfiki prozy 
podporządkowane są pewnej koncepcji języka w ko
munikacji narracyjnej. Od prozy wymaga się stylu 
„przezroczystego”, poezji zezwala się na język 
„ozdobny”. Najbardziej więc wyszukane metafory
0 trudnej do odnalezienia motywacji bywają akcep
towane jako naturalne prawo wypowiedzi poety
ckiej, podczas gdy nieco zmetaforyzowany styl po
wieści wydaje się już karygodnym naruszeniem obo
wiązków prozy narracyjnej. Opinie o — by tak 
rzec — bytowym i powinnościowym zróżnicowaniu 
tych dwóch rodzajów wypowiedzi literackiej są ele
mentarnymi składnikami współczesnego nam „ho
ryzontu oczekiwań” czytelników prozy i poezji. 
Takie zróżnicowanie ma jednak za sobą długą tra 
dycję. Samuel T. Coleridge tak już pisał na tem at 
przeciwieństwa między prozą a poezją:
„Definicja dobrej prozy jest następująca — odpowiednie 
słowa na odpowiednich miejscach; dobrego wiersza — naj
właściwsze słowa na odpowiednich miejscach. (...) Słowa 
w  prozie powinny wyrażać znaczenie zamierzone (in tended)
1 nic więcej,  jeśli natomiast przyciągają one do siebie uwa
gę, to jest to, generalnie rzecz ujmując, błąd. Ale w wier-
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szu należy uczynić więcej: tutaj słowa, środki artystyczne 
muszą być piękne i powinny przyciągać uwagę ( ...)” 1 
(podkr. — W.B.).

Ciekawe, że podobne opinie — z podkreśleniem obo
wiązku narracji przezroczystej dla prozy — wypo
wiadać będą teoretycy realizmu, romantyzmu i sym
bolizmu, a także polscy awangardziści skupieni wo
kół Zwrotnicy i, w nie mniejszym stopniu, czytel
nicy współcześni. Oznacza to, że ewolucja po
wieści — co najmniej od wieku XVIII — wytwo
rzyła silną normę gatunkową (ściślej: stylistyczną) 
oraz sposób lektury ukonstytuowany wokół referen
cyjnej, poznawczej funkcji słowa w wypowiedzi 
narracyjnej.
Przeświadczenia tego typu — mocno już zakorze
nione w krytyce literackiej — znajdują twardą pod
stawę w najbardziej kanonicznych wypowiedziach 
z zakresu teorii prozy. Wielokrotnie już zwracano 
uwagę, że większość wypowiedzi z zakresu teorii 
narracji jest uogólnieniem własności prozy reali
stycznej. Nic w tym dziwnego, albowiem ten właś
nie model prozy jest nie tylko najbardziej rozpo
wszechniony, ale i on też właśnie stanowi najtw ard

sz e  skupienie tych własności, które prozie przypi
sujemy i zgodnie z którymi identyfikujemy wypo
wiedź narracyjną. Do nie kwestionowanych wy
znaczników tego modelu prozy należy, po pierwsze, 
semantyczna dwoistość wszelkiego utworu narra
cyjnego, związana z odrębnością planu narracji 
i planu świata przedstawionego w tekście 2. Po dru
gie, uprzedniość zdarzeń, o których się opowiada, 
wobec aktu mowy narratora, i, po trzecie, dominu
jąca rola „wielkich figur semantycznych” w znacze
niowej strukturze wypowiedzi narracyjnej, co ozna

1 Cyt. za: L. Doleźel: N a rra t ive  Modes in Czech Literature.  
University of Toronto Press 1973, s. 95.
2 Zob. J. Sławiński: S em a n tyk a  w y p o w ied z i  narracyjnej.
W: Dzieło, ję zyk ,  tradycja . Warszawa 1974, s. 120—156.
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cza, że zauważalne w lekturze znaczeniowe jedno
stki prozy kształtują się zawsze powyżej semantyki 
zdania.
Jak się zdaje, te właśnie trzy wyróżniki morfologi- 
czno-semantyczne są podstawą przeświadczeń o bez
względnej dominacji funkcji poznawczej (referen
cyjnej, przedmiotowej, denotacyjnej itp.) słowa 
w strukturze językowej prozy. Przyjm uje się więc,, 
że wypowiedź narracyjna tym odróżnia się od wy
powiedzi poetyckiej, że opowiada o zdarzeniach lub 
opisuje stany rzeczy, które na mocy konwencji lo
kalizujemy w sferze poza werbalnej. Język tego ro
dzaju komunikatów pełni przede wszystkim funkcję 
wehikularną, jest neutralnym transporterem goto
wych bloków sensu niezależnych od pojedynczych 
w erbalizacji8. Niezależnie od sprzeciwu, jaki wywo
łują teoretyczne konsekwencje tego rodzaju stano
wiska — czemu przed laty dał wyraz Janusz Sła
wiński — opisywana tu właściwość prozy realistycz
nej jest elementarnym składnikiem kultury literac
kiej, jaką ukształtował ten typ prozy powieścio
wej. Inaczej mówiąc, przekonanie o wehikularności 
płaszczyzny językowej w powieści klasycznej trzeba 
uznać za składnik niepisanej umowy między auto
rami a czytelnikami, która tworzy wstępny poziom 
komunikacji narracyjnej. Ramą modalną tego typu 
wypowiedzi była formuła: „opowiem wam pewną

8 Termin „wehikularna funkcja języka” pożyczam od Je
rzego Ziomka. „Być vehiculum to znaczy być pośrednikiem  
maksymalnie nieaktywnym, powołanym do przeniesienia 
innej aktywności. W sensie semiologicznym vehiculum jest 
komunikatem tak zbudowanym, aby ograniczając własne 
znaczenie, mogło przekazać znaczenie zawarte w przeno
szonym komunikacie. Słowa są vehiculum, gdy powiada
miają o rzeczach i ich stanach, tak że to, o czym  powia
damiają, posiada zamierzoną doniosłość, nie zaś organiza
cja brzmieniowo-znaczeniowa. Inaczej mówiąc, wehikular- 
ność to maksymalna przezroczystość słowa” (J. Ziomek: Po
winowactwa przez fabułę. W: Powinowactwa literatury . 
Warszawa 1980, s. 27).
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historię” i to owa „historia” była przedmiotem czy
telniczego zainteresowania, a nie np. swoistości stylu 
mowy narratora.
Pora już wyjaśnić, że terminem „proza realistycz
na” określam wyłącznie te utwory, w których do
minuje wehikularna funkcja języka. Rzecz jasna, 
zmuszony jestem całkowicie zrezygnować z histo
rycznych znaczeń term inu „realizm” zacierając róż
nice między np. realizmem H. Fieldinga, G. Flau
berta, V. Woolf, T. Manna czy W. Faulknera. Uwa
gi moje dotyczą bowiem nie odniesień prozy do rze
czywistości pozajęzykowej ani implikowanych przez 
„realizm” wizji świata, lecz wyłącznie językowych 
zasad budowania semantyki wypowiedzi narracyj
nej.
Na biegunie przeciwnym wofoec wehikularnej funk
cji języka znajduje się funkcja poetycka. Poetyckość 
w tym sensie oznacza, że język danej wypowiedzi 
ma charakter samozwrotny, tzn. że sam jest przed
miotem przedstawionym: zwraca uwagę na swoją 
autonomię, a nie tylko na treść, jaką komunikuje. 
Inaczej mówiąc, poetyckość w tym znaczeniu to 
zawsze sposób nadorganizacji komunikatu języko
wego w stosunku do jego zobowiązań pozajęzyko- 
wych i to taki, „w którym  słowo jest odczuwane 
jako słowo, a nie tylko jako reprezentant nazwane
go przedmiotu (...)” 4.
Nie ulega wątpliwości, ze to rozumienie poetyckości 
najmniej kojarzy nam się z badaniami nad prozą 
narracyjną. Fakt ten związany jest zarówno z po
znawczymi ambicjami prozy, które jakby wymu
szają na badaczach analizy świata przedstawionego 
w kategoriach „głównych problemów” lub „losów 
postaci”, jak i z uprzywilejowaniem badań nad po- 
nadzdaniowymi semantycznymi figurami utworów: 
fabułą, postaciami, przestrzenią, czasem itp. Toteż
4 R. Jakobson: Co to jest poezja? W: Praska szkoła struk
turalna w  latach 1926—1946. Red. M. R. Mayenowa, tłum. 
różni. Warszawa 1966, s. 126.

Wehikular-
ność
a poetyckość
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w obszarze historycznoliterackich badań nad utwo
rami prozatorskimi term in „poetyckość” odsyła do 
trzech grup zjawisk. Po pierwsze, dotyczy takiego 
gatunku, jakim była romantyczna powieść poetyc
ka — utwór wierszowany, lecz silnie nasycony ele
mentami epickimi (narrator, fabuła), które w nim 
zostały specyficznie ukształtowane (luźna kompo
zycja, fabuła nieciągła, skrócony dystans między 
narratorem a postacią, dygresje narratora poza pla
nem fabularnym itp.). Po drugie, w grę mogą wcho
dzić utwory powstałe w wyniku przełomu antyna- 
turalistycznego w powieści. Chodzi tu o kształtują
cą się od końca XIX w. ideę „powieści-poematu”, 
której początki wiąże się z twórczością G. d ’Annun- 
zia czy Allain-Fourniera. Trzeci wreszcie zakres 
zjawisk dotyczy tzw. prozy rytmicznej, w którą — 
jak wiadomo — szczególnie obfitowała literatura 
Młodej Polski (m.in. Berent, Miciński, Żeromski). 
Otóż zjawiska wyznaczane przez te trzy  zadomo
wione już w historii powieści rozumienia „poetyc
kości” w prozie nie są celem moich rozważań. 
Punktem wyjścia moich analiz jest natomiast 
wspomniane wyżej rozróżnienie między komunika
tami podporządkowanymi funkcji referencyjnej (we- 
hikularnej) a takimi, w których wyraźna jest nad- 
organizacja znakowa (głównie językowa). S truktu
ralną obecność „poetyckości” w prozie analizował — 
w cytowanym już artykule — Janusz Sławiński. 
Tak jak w utworze poetyckim mamy do czynienia 
z nadorganizacją i interferencją mniejszych od zda
nia drobin wypowiedzi, tak i — mówi Sławiński — 
„w przekazie narracyjnym  funkcja autoteliczna wy
raża się poprzez swoistą nadorganizację wyższych 
układów znaczeniowych i odpowiada jej w struktu
rze interferencja wielkich figur semantycznych”
(ibidem, s. 157). W rozprawie Sławińskiego poetyc
kość prozy i poezji to zatem zjawiska symetryczne 
różniące się tylko miejscem pojawiania się w tekście
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(poniżej lub powyżej zdania) i jego jednostkami 
morfologicznymi wprzęgniętymi w proces tworze
nia poetyckości wypowiedzi. O ile interferencja 
wielkich figur semantycznych określa swoistość 
funkcji poetyckiej przekazu narracyjnego, o tyle 
interferencja elementów mniejszych od zdania sta
nowi jakby jego poetyckość zagłuszaną — wtórną 
wobec semantycznej gry jednostek wyższego rzędu. 
W praktyce historycznoliterackiej językowa nador- 
ganizacja prozy uważana jest najczęściej za mało 
znaczący osad innego typu wypowiedzi. Jej obec
ność w prozie realistycznej nie jest tak rzadka, jak 
mogło by to się wydawać, jest jednak faktem, że 
nie odgrywa ona poważniejszego wpływu na seman
tykę całej wypowiedzi narracyjnej. Ale zjawiska 
związane ze stylistyczną komplikacją utworów nar
racyjnych zaczęły być od pewnego czasu przedmio
tem szczególnie intensywnych analiz zwłaszcza 
w kręgu badaczy tzw. nowej stylistyki, zajmujących 
się głównie stylistyką tekstu (S. Chatman, R. Fow
ler, S. Fish, D. Lodge, E. Epstein, D. Freeman, 
R. Ohmann i in.). Niezależnie od tych analiz — któ
rych przedmiotem jest głównie proza realistycz
na — faktem jest, że proza XX w. przyniosła nam 
takie utwory prozatorskie, wobec których zawodzi 
stosowanie wehikularnego modelu prozy jako spo
sobu eksplikacji wszystkich poziomów utworu nar
racyjnego. Utwory te stawiają pod znakiem zapyta
nia konstytuujące prozę wyróżniki morfologiczno- 
-semantyczne; nie tylko zmuszają do zmiany sposo
bów lektury, lecz i procedur analityczno-badaw- 
czych.
Oto kilka przykładów różnych sposobów nadorgani- 
zacji stylistycznej w polskiej prozie narracyjnej 
XX w.

„I podała mi gębę swoją. A mnie zabrakło sił, sen napadł 
na jawę i nie mogłem — musiałem ucałować swoją gębą

Nowe
badania

i nowe dzieła
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jej gębą, gdyż ona swoją gębą moją ucałowała gębę” (A )6. 
„Sklep, sklep był niezgłębiony. (...) -W dzień leżały te su
kienne generacje, pełne patriarchalnej powagi, ułożone po
dług starszeństwa, uszeregowane podług pokoleń i descen- 
dencji. Ale nocą wyłam ywała się buntownicza, sukienna 
czarność i szturmowała niebo w  pantomimicznych tyra
dach, w lucyferycznych improwizacjach. Jesienią szumiał 
sklep, wypływał ze siebie wezbrany ciemnym asortymentem  
zimowego towaru, jak gdyby całe hektary lasów ruszyły 
z miejsca wielkim, szumiącym krajobrazem. W lecie, 
w martwym sezonie, mroczniał i cofał się do swych ciem 
nych rezerwatów, niedostępny i mrukliwy w swym  sukien
nym mateczniku” (B).
„Szedłem obok i mała, kłująca szpila bezsensu pisała w ką
cie mojego oka przegraną toaśń o miłości” (C).
„Skoro się przeprowadzili na jedenaste piętro z szóstego 
dawnego typu, Jasio rozhodował się w  rybkach i roślin
kach” (D).
„przykrość wewnętrznego niezwiązania z chwilą cofnąłem  
w  głąb siebie poza sztywność wymuszonego, ściągającego 
przy ustach mięśnie uśmiechu, podstawionego pod ironię 
jego wyzywających źrenic” (E).
„W trakcie wykonywania niniejszego wszedł do wagonu 
ob. mł. ustawiacz PKP Brecha Teofil oraz zapytał ze swej 
strony, iż czy niniejszy wagon jest pusty czy pozostaje stać 
na dalszym postoju ostatecznie” (F).

We wszystkich tekstach mamy do czynienia z nar
racją w pierwszej osobie. Nie jest to przypadek: ten 
typ narracji charakteryzował się zawsze specjalną 
funkcją sposobu opowiadania. Ale w przytoczonych 
fragmentach ważny jest nie tyle wybór jednej 
z technik narracyjnych, ile specjalne nacechowanie 
stylistyczne narracji uwyraźniające ją na tle innych 
morfologicznych elementów tekstu, np. porządku fa
bularnego, kompozycji czy wypowiedzi postaci. 
Oczywiście trudno scharakteryzować tu wszystkie
6 A  — W. Gombrowicz: F erdydurke.  Warszawa 1957, s. 285. 
B — B. Schulz: Sanator ium  pod K lepsydrą . W: Proza. Kra
ków 1964, s. 306.
C — J. Łoziński: Pantokrator. Wrocław 1978, s. 19.
D — M. Białoszewski: Donosy rzeczyw istośc i. Warszawa 
1975, s. 80.
E — A. Ciompa: Duże litery. Kraków 1933, s. 69.
F — R. Schubert: Trenta  Tre. Warszawa 1975, s. 30.



własności i funkcje narracji w cytowanych utwo
rach. Chodzi głównie o to, że w każdym przypadku 
narracja zdecydowanie przeciwstawia się konwencji 
mowy neutralnej, wehikularnej, językowo przezro
czystej a roli narratora nie da się sprowadzić tylko 
do figury opowiadacza. Mimo że w każdym przy
padku stopień nadorganizacji i językowe sposoby 
jej powstawania są odmienne, można mówić o kil
ku wspólnych zjawiskach semantycznych w tym 
modelu prozy.

Narracja a fabuła: akt mowy
jako zdarzenie

Najważniejszym zjawiskiem 
poetyckości w prozie jest pojawienie się czysto se
mantycznego — a nie przedmiotowego — ciągu 
zdarzeń międzysłownych. Dzieje się to zawsze kosz
tem osłabienia autonomiczności zdarzeń wobec ich 
językowego przekazu. Efekt ten osiągany jest co 
najmniej na dwa — biegunowo różne — sposoby. 
Pierwszy polega na wykorzystywaniu przekształceń 
metaforyzacyjnych jako wyłącznego sposobu tworze
nia zdarzeń. Mają one wówczas charakter jawnie 
językowy („sklep cofał się” do swych mrocznych re
zerwatów”) i prowadzić mogą na dużych odcinkach 
tekstu nawet do całkowitego wyparcia „zwykłego” 
porządku fabularnego. W drugim wypadku poetyc
kość jest wynikiem specjalnej gry między faktycz
nym porządkiem zdarzeniowym a specjalną funkcją 
narracji. I tak na przykład w Ferdydurke Gombro
wicza niektóre zdarzenia fabularne wyjęte ze stru 
mienia opowiadania mają charakter „słaby”, niemal 
zerowy na tle aktualizowanych konwencji gatunku. 
W tym planie na przykład wędrówka bohatera do 
szkoły, obrywanie kończyn muchy czy pocałunek 
mają nie tylko charakter statyczny, lecz pozbawio
ne są samodzielnych wartości fabularnych czy dra
matycznych. Gdyby przedstawić je jako jednostki

71 R E A L IS T Y C Z N Y  I P O E T . M O D E L  P R O Z Y  N A R R A C Y JN E J

Specjalne
nacechowanie
stylistyczne

Zakłócenie
hierarchii



W Ł O D Z IM IE R Z  B O L E C K I 72

Zdarzenia 
fabularne 
i zdarzenia 
słowne

repertuaru, które należy użyć do zbudowania „nor
malnej” akcji w prozie realistycznej, byłyby zdecy
dowanie nieatrakcyjne. Tymczasem w planie Gom- 
browiczowskiej narracji jednostki te rozrastają się 
w zdarzenia o niezwykłym stopniu dramatyczności, 
niezwykłości i dynamiki fabularnej. Przykładem 
mogą być odmienne semantyczne funkcje czasowni
ków w narracyjnym  i fabularnym planie utworu. 
Narrator Ferdydurke w pewnym momencie prezen
tuje wygląd pokoju Młodziakówny i opowiada 
o swych domysłach. Z narracji tej wyłaniają się 
fragmenty fabularne, a więc jakby hipoteza zda
rzeń, które zaistniały w tym pokoju, np. „na oknie 
(leżał) tenisowy pantofel a w nim kwiat, goździk 
przypadkowo porzucony” (s. 163). N arrator zatem 
suponuje — i to jest plan fabularny — że Młodzia- 
kówna nieco wcześniej rzuciła kwiat do pantofla. 
Otóż w tym planie „rzucanie” kwiatu ma charakter 
semantycznie słaby: jest to zdarzenie błahe, bez 
znaczenia i — co więcej — „przypadkowe”. Jednak
że w kolejnych zdaniach — tym razem wyłącznie 
w planie narracji — czasownik ten („rzucać”) na
biera wraz z innymi derywatami niezwykłej mocy 
znaczeniowej. Wielokrotnie powtarzany wywołuje 
hiperbolizację sensu i w ten sposób „przypadkowe” 
zdarzenie urasta — w planie narracji! — do rangi 
niesamowitości. Nie wnikając w dalsze analizy tego 
zjawiska, można powiedzieć, że to dopiero narracja 
(opowiadanie) nadaje w wielu momentach zdarze
niom planu fabularnego charakter rzeczywiście zda
rzeniowy, dramatyczny i emocjonalnie stopniowal
ny. Zdarzenia semantyczne, jakie kreuje mowa nar
ratora, są wyraźną polemiką — na tle konwencji 
prozy — ze zdarzeniami planu fabularnego. W po
wieści realistycznej im większa była autonomia fa
buły, tym silniejsza dominacja dramatyczności, sen
sacji itp. I odwrotnie, im większa rola narracji, tym 
słabsza rola porządku zdarzeniowego. Dlatego zasa
dą lektury tego typu utworów jest „śledzenie zda



rzeń”, a nie stylu i sposobu opowiadania o zdarze
niach. Tymczasem w poetyckim modelu prozy sty
listyczna nadorganizacja narracji staje się samo
dzielnym czynnikiem zdarzeniotwórczym, a ponadto 
dominującym nad pozostałymi elementami struktu
ry  powieści. Podobną funkcję — mutatis mutan- 
dis — pełni narracja w prozie Białoszewskiego. 
W prozie tego autora efekt poetyckości osiągany 
jest np. przez tak maksymalne nasycenie zdania zda
rzeniami fabularnymi (odpowiednio poszatkowany- 
mi), że zdarzeniowość staje się także cechą styli
styczną narracji a sposób opowiadania narratora 
okazuje się ważniejszy od „pozajęzykowych” przy
padków Lee., Be. i Me.

Opis a opowiadanie

Nie ulega wątpliwości, że pro
za realistyczna XIX w. wypracowała takie wzorce 
poszczególnych składników utworu narracyjnego, 
które do dziś uważane są za uniwersalne i stanowią 
normy dla wszystkich późniejszych dokonań lite
rackich. I tak opis w prozie realistycznej jest wy
raźnie określony przez swe korelaty tematyczne 
(przyroda, tło akcji, wyglądy postaci i rzeczy), jak 
i dobór odpowiednich środków stylistycznych i peł
nione funkcje tekstowe. Jako forma podawcza nar
racji opis jest wyraźnym przeciwieństwem opowia
dania mimo rozmaitych form pośrednich pomiędzy 
tymi odmianami narracji. Z kolei opowiadanie służy 
prezentacji dynamicznego aspektu świata przedsta
wionego, tj. głównie zdarzeń, akcji i fabuły utworu. 
Opis natomiast jest formą przedstawiania elemen
tów pozazdarzeniowych, statycznych, a więc głów
nie stanów rzeczy, cech, wyglądów przedmiotów itp. 
Opowiadanie informuje głównie o czasowym cha
rakterze elementów świata przedstawionego, opis 
natomiast służy prezentacji elementów przestrzen
nych wyabstrahowanych ze strumienia temporalno-
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Wzorzec
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-zdarzeniowego. Stylistycznym korelatem opowiada
nia jest składnia werbalna, natomiast opisu — skład
nia nominalna. Z tego też względu opis i opowia
danie pełnią w realistycznym modelu prozy od
mienne role energetyczne. Opis związany jest z re- 
tardacyjnym rozwojem narracji, podczas gdy opo
wiadanie decyduje o jej aspekcie akceleracyjnym. 
Jak się zdaje, formalnojęzykowemu zróżnicowaniu 
opisu i opowiadania towarzyszą nieodłącznie kore- 
laty tematyczne. One to właśnie decydują, że w tar
gnięcie wyznaczników opisu w przedmiotową do
menę opowiadania (lub na odwrót) staje się na
tychmiastowym naruszeniem norm i konwencji 
przekazu narracyjnego. Inaczej mówiąc, w obrębie 
świata przedstawionego istnieją takie elementy, 
o których można tylko opowiadać lub tylko je opi
sywać: ogród można opisywać, ale nie można go 
opowiedzieć w ramach normalnych struktur narra
cyjnych. Natura, tło akcji, wyglądy, cechy itp., czy
li korelaty tematyczne opisu, komunikowane są za 
pomocą sobie tylko właściwych form językowonar- 
racyjnych. Jak się zdaje, ścisły związek między ko- 
relatam i tematycznymi a konstrukcjami językowy
mi jest poziomem elementarnym, od którego zaczy
na się identyfikacja form podawczych narracji. Do
piero niezgodność w tym zakresie ujawnia specy
ficzne funkcje nadorganizacji stylistycznej danego 
przekazu. Najbardziej reprezentatywnym przykła
dem dla opisywanych tu zjawisk jest proza Schulza. 
Dwie cechy jego utworów wydają się niewątpliwe: 
zdania opowiadające służą nie tyle narastaniu dy
namiki narracji, ile przede wszystkim wprowadzają 
zdania opisowe. Opis wchodzi więc w miejsca, któ
re potencjalnie powinny być wypełnione przez kon
strukcje opowiadania. Druga cecha to upodobnienie 
zdań opisowych do stylistycznych konstrukcji opo
wiadania, które Kazimierz Budzyk nazwałby „opi
sem o narzuconej strukturze opowiadania” ®. I tak 
8 Zob. K. Budzyk: Struktura językowa prozy powieściowej.
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narra to r Sklepów cynamonowych zaczyna opowia
dać („W lipcu ojciec mój wyjeżdżał do wód [...]”)> 
ale faktycznie jego opowiadanie zamienia się na
tychmiast w opis lata. Rzecz jednak w tym, że zda
nia opisowe rozpatrywane od strony stylistycznej 
opowiadają o lecie. Jest to możliwe, ponieważ nar
ra to r Schulza prezentuje stany rzeczy, wyglądy 
i  jakości jako zdarzenia. Tym samym w obszarze 
tematycznych korelatów opisu pojawiają się elemen
ty  wyraźnie fabularyzujące narrację. Opis jest jak 
gdyby artykułowany w języku opowiadania: funk
cję składni nominalnej przejmuje składnia werbal
na, w miejscu nazywania cech pojawiają się kon
strukcje czasownikowe, a zarazem cechy występują 
w  funkcji zdarzeń. Krótko mówiąc: cechy i jakości 
s ta ją  się przedmiotem opowiadania. Rozpatrzmy 
jeszcze jeden przykład:
„Tej długiej i pustej zimy obrodziła ciemność w naszym  
m ieście ogromnym, stokrotnym urodzajem. (...) Tam, w tych 
spalonych wielobelkowych lasach strychów i dachów ciem
ność zaczęła się wyradzać i dziko fermentować. Tam za
częły się te czarne sejmy garnków, te wiecowania gadatli
w e i puste, te bełkotliwe flaszkowania, bulgoty butli i ba
niek. Aż pewnej nocy wezbrały pod gontowymi przestwo
rami falangi garnków i flaszek i popłynęły wielkim stłoczo
nym ludem na miasto” (Sanatorium pod Klepsydrą : Wichu
ra).

W płaszczyźnie stylistycznej wykładnikami poetyc- 
kości tego typu narracji są personifikacje, animiza
cje czy antropomorfizacje pełniące funkcje prze
kładni korelatów tematycznych opisu na język opo
wiadania. Stany rzeczy „opowiedziane” za pomocą 
ty lu  czasowników funkcjonują już w innej płasz
czyźnie semantycznej, niż gdyby były przedstawio
ne w formach klasycznego opisu. Aktualizują za
równo znaczeniową dynamikę form opowiadania, jak

W: Stylistyka teoretyczna w  Polsce. Warszawa 1946, s. 192— 
207.

Zamiana
funkcji



W Ł O D Z IM IE R Z  B O L E C K I 70

Zatarcie
statusu
wypowiedzi

i statyczność tematycznych korelatów opisu. Z jed
nej strony mamy do czynienia z użyciem typowej 
ram y opowiadania (incipit: „tej długiej i pustej zi
my obrodziła ciemność w naszym mieście” aktuali
zuje początki opowiadań w rodzaju: „Działo się to 
w naszym mieście podczas zimy w roku”), z d ru 
giej — z wypełnieniem jej treściami typowymi dla 
opisu. Z jednej strony mamy czasowniki, którymi 
można by wypełnić opowiadanie (tzw. w artkie 
i barwne), z drugiej typowe elementy opisu: zima, 
strych, garnki, butelki itp. Nie wnikając w dalsze 
stylistyczne szczegóły tego typu opisów, powie
dzieć można, że między opowiadaniem o stanach 
i cechach rzeczy a tymi rzeczami jako potencjalnymi 
przedmiotami opisu zachodzi relacja identyczna jak 
między metaforą a nazwą w wypowiedzi lirycznej. 
I jeszcze jeden mechanizm tworzenia poetyckości 
w prozie. Polega on na zestawianiu w narracji jed
nostek, których informacyjność zgodna jest ze spo
łecznym uzusem prozy realistycznej z takimi ele
mentami, których znaczenia są wyłącznie metafo
ryczne. Rzecz w tym, że pełnią one pozornie iden
tyczne funkcje tekstowe, np. sugerując narastanie 
jednolitego szeregu zdarzeń.

„W lipcu mój ojciec wyjeżdżał do wód (...) Wertowaliśmy 
odurzeni światłem w  tej wielkiej księdze wakacji (...) Ade
la wracała w świetliste poranki (...) Przez ciemne miesz
kanie (...) przechodziło (...) lato (...). Po sprzątaniu Adela za
puszczała cień na pokoje (...) Wtedy barwy schodziły o okta
wę głębiej (...)” (Sklepy cynamonowe: Sierpień).

Czytelnik nie otrzymuje żadnych sygnałów o rady
kalnie odmiennym statusie poszczególnych czasow
ników: wyjeżdżał, wertowaliśmy, wracała, przecho
dziła, zapuszczała, schodziły. Narracja nie tylko 
przemieszcza się od form zdarzeniowych do przed
stawień wyglądów, lecz nieustannie przeskakuje 
między różnymi konwencjami użycia danego wyra
zu. Z jednej strony narrator opowiada o zdarze
niach, które niegdyś faktycznie zaistniały (i tu za
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znacza się jego epicki dystans), z drugiej jednak — 
zdarzenia wysnuwane są z językowych reguł wy
powiedzi, co likwiduje ich epicką uprzedniość wo
bec aktu opowiadania. Narracja przestaje być wów
czas opowiadaniem o tym, co niegdyś zaistniało, 
albowiem okazuje się serią wydarzeń językowych 
rozgrywających się w czasie teraźniejszym lektury. 
Świat przedstawiony (zdarzenia, fabuła, sytuacje, 
akcja) wyłania się więc z aktu mowy narratora. Jest 
to najbardziej opozycyjny wobec konwencji prozy 
realistycznej sposób budowania znaczeń tekstu nar
racyjnego. Czytelnik powieści klasycznej był prze
konany, że proza opowiada o stanach już zaistnia
łych, potwierdzonych przez pamięć jednostek lub 
zbiorowości, zapisanych w dokumentach, książkach, 
pismach intymnych. Stąd też cała proza XVIII- 
-wieczna, a także późniejsza dąży do uprawomoc
nienia swego literackiego bytu przez wskazanie, że 
jest rekapitulacją czegoś, co się naprawdę zdarzyło. 
Przy czym owo „naprawdę” odnosi się nie tyle do 
rzeczywistości empirycznej, ile do faktu opowiada
nia „po czasie zdarzeń”. Pochodną tej elementar
nej motywacji prozy jest jej budowa strukturalna: 
za klasyczny wzorzec prozy uważa się taki, w któ
rym  czas narracji jest późniejszy niż czas fabuły. 
Tymczasem zasadą poetyckości w prozie — w przy
jętym wyżej rozumieniu — jest to, że znaczna 
część semantyki prozy jest wysnuwana wyłącznie 
z mechanizmów języka i tekstu narracyjnego.

Zdarzenia słowne

Dopełnieniem wyżej opisanych 
zjawisk jest specyficzna funkcja pojedynczego sło
wa zarówno w narracji, jak i w wypowiedziach po
staci. We wszystkich tekstach poetyckiego modelu 
prozy wielokrotnie zawiązują się charakterystyczne 
akcje wokół poszczególnych słów. Pojedynczy • wy

Czas fabuły 
i czas 
narracji
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raz lub wyrażenie stanowi w zdaniu lub większych 
segmentach narracji element wyraźnie nacechowa
ny. Może on — jak w krótkich tekstach Białoszew
skiego — pełnić funkcję jednorazowego skupienia 
znaczeniowej nadorganizacji narracji. Pojedyncze 
słowo przyciąga wówczas do siebie cały koncept 
znaczeniowy narracji czy dialogu. Ale możliwy jest 
inny przypadek: semantyczny mechanizm rozwija
nia tekstu polega wówczas na krążeniu, na prze
mieszczeniu się słowa z wypowiedzi postaci do mo
wy narratora i vice versa. Jego znaczenie poszerza 
się w każdym kolejnym zdaniu nabierając niejedno
krotnie coraz bardziej abstrakcyjnego charakteru, 
wikła się w rozmaite gry homonimiczno-synonimicz- 
ne czy wręcz kalamburowe. Otóż ta znaczeniowa 
wędrówka słowa staje się jak gdyby analogonem 
fabularnego rozwoju tekstu. Tak jak w planie roz
woju fabuły zmiana zdarzeń oznacza zmianę sy
tuacji, tak w planie semantyki narracji zmiana kon
tekstu znaczeniowego słowa powoduje powstanie 
nowej sytuacji o funkcji fabularnej lub quasi-fabu- 
larnej. Niezliczonych przykładów tego typu dostar
cza proza Gombrowicza, z której pochodzi też po
niższy cytat:
„W tej chwili jedno ciało zwróciło się do drugiego ciała 
i spytało: He, he, hm no, co tam, panie kolego? — Co 
tam? — odrzekło tamto ciało. — Staniało. — Staniało? — 
powiedziało pierwsze ciało. — Chyba podrożało? — Podro
żało? — spytało drugie ciało. — Chyba cośkolwiek stania
ło. — Bułki nie chcą stanieć — mruknęło pierwsze ciało 
i schowało resztki nie dojedzonej bułki do kieszeni” <Fer
dydurke , s. 42).

Poetycka funkcja narracji

Stylistyczna nadorganizacja 
narracji widoczna jest nie tylko w ekspresji mowy 
własnej opowiadacza, lecz także w wyraźnie nace
chowanym sposobie przytaczania wypowiedzi posta
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ci. Przytoczenia, dialogi i monologii tracą ten typ 
autonomii, jaki wypracowała dla nich proza reali
styczna. Charakterystyczna jest rezygnacja z dba
łości o psychospołeczną motywację wypowiedzi 
(w ramach konwencji prozy realistycznej) przy jed
noczesnej ekspansji motywacji językowych. Narra
cja nabiera więc nierzadko cech parodii i pamfletu 
wobec wypowiedzi bohaterów utworu, a ponadto 
w konstrukcjach językowych mowy postaci wyraź
ne są struktury  semantyczne typowe dla wysłowie
nia opowiadacza. Nie jest to jednak przypadek po
nowienia XIX-wiecznego modelu prozy homofonicz- 
nej (z tzw. narratorem wszechwiedzącym), o której 
tak sugestywnie pisał Bachtin, lecz nowy rodzaj 
organizacji semantyki tekstu narracyjnego. Opisy
wane tu zjawisko można by uznać za proces od
wrotny do emancypacji wypowiedzi postaci spod 
dominacji mowy opowiadacza. Skrajny wariant 
„odejścia autora” w prozie wieku XIX prowadził do 
narracji behawiorystycznej lub do przypisywania 
jej funkcji dramatycznych didaskaliów. Ambicja 
stworzenia autonomii świata przedstawionego, uwol
nionego od słowno-poznawczego panowania narrato
ra, spowodowała, że narracja epicka stała się jak 
gdyby zbędna: kariera mowy pozornie zależnej 
i różne odmiany strumienia świadomości są tu naj
lepszymi przykładami. Tymczasem w poetyckim mo
delu prozy narracja staje się właśnie niezbędna dla 
semantycznego istnienia w tekście dialogów, -mono
logów postaci, a nawet fabuły — o czym już wspo
minałem. Rzecz jasna, wykładnikiem sygnalizowa
nych tu  zjawisk są bardzo różne poetyki indywi
dualne. Skrajnie biegunowymi przykładami mogą 
być utwory Gombrowicza i Białoszewskiego. W obu 
wypadkach dialogi — o radykalnie odmiennym stop
niu autonomii — zrozumiałe są jedynie wedle sce
nariusza wpisanego w reguły narracji. Gdy z po
wieści realistycznej można swobodnie „wyjąć” roz
budowane segmenty monologowo-dialogowe i trak

„Odejście
autora”...

a ponowna
kariera
narratora
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tować jako wypowiedzi autonomiczne (co czyni się 
•w większości prac z zakresu krytyki i historii lite
ratury), to w poetyckim modelu prozy więź wszyst
kich poziomów stylistycznych tekstu jest nieporów
nanie silniejsza. I tak na przykład zapis mikrowy- 
powiedzi postaci w prozie Białoszewskiego byłby 
nieczytelny, gdyby nie towarzyszyła mu konwencja 
wypowiedzi narratora stanowiąca dla dialogów pod
stawowy punkt odniesienia w tej prozie.
Szczególnie wyraźny jest wzrost tekstowych funkcji 
narracji w tych utworach- gdzie występuje narra
cja trzecioosobowa. Charakterystyczne jest wówczas 
pojawienie się takich wyznaczników, które pozwa
lają trzecioosobową narrację traktować jako szcze
gólny przypadek narracji w pierwszej osobie — jak 
np. w powieściach Witkacego.
Nacechowanie stylistyczne planu narracji, powodu
jące rozchwianie względnej autonomii mowy nar
ratora, fabuły czy wypowiedzi postaci, prowadzi 
w konsekwencji do rozchwiania semantycznej dwu- 
dzielności przekazu narracyjnego. Strukturalnem u 
dualizmowi planu świata przedstawionego i pozycji 
narratora przeciwstawiona zostaje tendencja do mo- 
nocentryczności przekazu — co faktycznie zbliża 
poetycki model prozy do odmiany monologu lirycz
nego. Chodzi tu bowiem o to, że znaczna część im
pulsów semantycznych, jakie otrzymuje czytelnik, 
skupia się wokół aktu mowy narratora. Pojawia się 
wówczas tendencja do jednostopniowości przytocze
nia, będąca wynikiem zamknięcia planu zdarzenio
wego i wypowiedzi postaci w monologu narracyj
nym. Słabną wówczas podstawowe przeciwieństwa 
w semantyce prozy (narracja — dialogi, narracja — 
fabuła) — a pluralizm wewnątrztekstowych kontek
stów zostaje przytłumiony przez centralną pozycję 
stylu mowy opowiadacza 7.
7 Por.: J. Sławiński: O kategorii podmiotu lirycznego. W: 
Dzieło, język  tradycja, s. 82—85 oraz Semantyka wypowie
dzi narracyjnej, s. 135.
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Wymienionym tu  zjawiskom stale towarzyszy uwy
raźnienie małych jednostek narracyjnych. To właś
nie one są motorem opisywanych tendencji w płasz
czyźnie narracji czy porządku fabularnego. „Zdarze- 
niowość” prozy — a więc i jej dynamika seman
tyczna — zaczyna się zdecydowanie już poniżej po
ziomu zdania: na poziomie wyrazów i ich zestawień, 
na poziomie morfemów, układów eufonicznych, 
w obszarze mikrosytuacji międzysłownych. Wszyst
ko to powoduje, że w tym typie wypowiedzi proza
torskiej jednocześnie z normalnymi sekwencjami fa- 
bularno-narracyjnymi funkcjonuje inny porządek 
semantyczny, powstający z odmiennych niż „narra
to r”, „postać” czy „zdarzenie” jednostek morfolo
gicznych. Jest jednak oczywiste, że wszystkie utwo
ry, w których istnieją opisane wyżej zjawiska poe- 
tyckości w prozie, pozostają pod każdym względem 
utworami narracyjnymi i mieszczą się w arcyboga- 
te j kolekcji pod nazwą: proza. Poetyckość zatem, 
o jakiej tu  mowa, nie jest w żadnym wypadku za
przeczeniem „prozy” czy „narracyjności”. Jest to 
wyłącznie -tendencja semantyczna wynikła ze zmie
nionego statusu i funkcji podstawowych kategorii 
klasycznego wzorca powieści. Zjawiska poetyckości 
w modelu prozy pełnią także wyraźnie określoną 
funkcję historycznoliteracką. Poetyckość jest bowiem 
najczęściej zauważana jako anomalia na tle norm 
typowej prozy realistycznej, jako polemika z jej 
regułami stylistycznymi i semantycznymi. Jednakże 
takie wzajemnie negatywne nastawienie obu mode
li prozy jest też formą ich przymierza i specyficz
nej komplementarności. Z perspektywy historyczno
literackiej funkcje wyznaczników poetyckości w nar
racji są zrozumiałe jedynie na tle obowiązujących 
standardów utworów realistycznych i związanego 
z nimi typu lektury.
Nic więc dziwnego, że zjawiska poetyckości w pro
zie naruszają także ustabilizowane konwencje jej 
czytelności. W obowiązującej u nas kulturze lite

Poniżej
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Komplemen
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rackiej przyjęło się bowiem, że proza zobowiązana 
jest do nieporównanie większej czytelności (zrozu
miałości) niż wypowiedź liryczna. Reguły komuni
kacji implikowane przez prozę realistyczną ozna
czały bowiem jednoznaczną illokucyjność (termin 
J. L. Austina) tłanej wypowiedzi, co najwyraźniej 
widać w interpretacjach nastawionych na odsłania
nie „ukrytej intencji autora”. Tymczasem poetyc- 
kość w tekście narracyjnym zawsze oznacza rozbi
cie przysługujących mu na mocy konwencji ram  
modalnych. Owa modalność (lub illokucyjność — co 
tu utożsamiam) fragmentów i całości tekstu okazuje 
.się dla czytelnika zagadką i zadaniem lekturowym. 
Jak się zdaje, uznanie wehikularnej funkcji języka 
za decydujący wyróżnik stylistycznej typologii pro
zy pozwala zrezygnować z kryteriów tematycznych 
oraz z selekcji poetyk odwołujących się najczęściej 
do zdrowego (?) rozsądku. Ponieważ proponowane 
tu  kryterium  funkcji znaku językowego rozszerza 
listę utworów realistycznych na prozę fantastyczną, 
oniryczną, groteskową czy nawet surrealistyczną, 
można by — przy innej okazji — pokusić się o no
wą klasyfikację gatunków narracyjnych.
A wreszcie uwaga końcowa: poza obszarem moich 
rozważań znalazła się taka odmiana poetyckości 
w prozie, która — choć związana z awehikularną 
funkcją języka — nie opiera się na elementach tek
stu mniejszych od zdania. Chodzi tu o bogatą ko
lekcję utworów, w których zaprzeczenie referencyj
nej funkcji narracji polega na stosowaniu poetyki 
parodii, pastiszu, gry stereotypem czy ukrytym cy
tatem oraz na używaniu wszelkich odmian ujaw
niania konwencji w tekście literackim.


