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POWIEáČ

fflSTORYCZNA

A POSTMODERNIZM

Boguslaw Bakuta (Poznari)

Te dwa terminy wydaja. sie. pochodzič z najzupeiniej dwóch odre_bnych
rzeczywistoošci pojeciowych. Powiešc hisroryczna posiada znaczenie dobrze
urguntowane, intuicyjnie i teoretycznie eksplikowane bez wiejcszych klopotów.
Istnienie tego gatunku prózy przynosi wraženie ciajlošci, stabilnošci oraz
swoistej nieche_ci, a co najmniej ostrožnošci wobec eksperymentu.' Gatunek ten
jest elementem procesu historycznoliterackiego podczas gdy postmodemizm jest
samým procesem, jest historia., która sie. stáje. Lub ostrožniej, bywa, w jednym
z wielu swoich znaczen.
Kariéra terminu "postmodemizm" w refleksji literaturoznawczej, filozoficznej, estetycznej ostatních 25 lat spowodowaia daleko ida.ce rozmycie jego
znaczenia. Termín ten jest traktowany: 1) jako kategoria opisowa, skupiajaca
zespól cech typowych dla obecnej fazy rozwojowej kultury atlantyckiej, cech
dajacych sie. uchwycič, by tak rzec, nieuzbrojonym okiem; 2) jako kategoria
reprezentujaca specyficzny stan šwiadomošci kulturowej koňca X X wieku;
3) wožej, jako zespól cech charakteryzujacych poszczególne dzedziny sztuki
takie jak literatura, architektura, film, malarstwo, fotografia; 4) w sensie historycznym postmodemizm jest traktowany jako reakcja na tzw. modernizm,
kultuře, wyrosla. na podlož idei ošwieceniowych, a swój triumf przežywajacych
w epoce awangard pocza.tku wieku X X i w fazie transawangardy z lat 50 (takže
neoawangardy). Postmodemizm jest po prostu antymodernizmem, jego negacja
ale i pewna forma, kontynuacji. Jakby na to nie patrzeč, wiejcszošc badaczy,
teoretyków (J. F. Lyotard, W . Welsch, Ch. Jencks, I. Hassan) przystaje na
poglaď, že postmodemizm wyrasta z szeroko pojetego modernizmu i zárazem
jest próba. odszukania sensu kultury w nowej sytuacji historycznej jaka powstala
po II wojnie swiatowej.
2

'Bartoszyríski, Af.: Konwencjegatunkowepowiesci historycznej. "PamietnikLiteracki" 1984, z. 2.
1

Zob. Nowa próza amerykaríska. Skice krytyczne. Wybral, opracowal i wstspem opatizyt
Z. Lewicki, Warszawa 1983; Postmodemizm - kultura wyczerpania7 Wyboru tekstów dokonal
M . Glžycki, Warszawa 1986; Baron, B.: Postmodemizm. Kraków 1992.
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W mojej wypowiedzi stawiam sobie zadania došc skromné. Mianowicie
chce pokazač" stosunek postmodemizmu, jako estetyki i formy swiadomošci, do
historii, a nastepnie zastanowic sie co z niego i jak przeniknejo do polskiej
literatury, w tym szczególnym przypadku do powiešci historycznej, zdawaloby
sic dobrze zaimpregnowanej na wplywy akurat tej formacji kulturowej, estetyki,
formy swiadomošci.
Sadzi sie_, ze kluczowym problémem dla zrozumienia fenoménu postmodernizmu w sztuce, zwlaszcza w literaturze, jest kwestia tak zwanej "nowej
swiadomošci historycznej". Ta nowa šwiadomošč wyraža sie. poprzez wíasne,
odre_bne podejšcie do tradycji artystycznej, a wie£ i kulturowej. W zwiazku
z tym przeformulowaniu ulega takže miejsce i rola artysty w kulturze schylku
X X wieku. Przedtem mielišmy wiare. w nieograniczony poste.p naukowo-techniczny, prometejskie przešwiadczenie o omnipotecji czlowieka zdolnego opanowač przyrode.. Misja. artysty awangardowego stalo sie. tworzenie nowego ladu
oraz poszukiwánie oryginalnošci wyrazu, za wszelka. cene.. Ciagte wynajdywanie nowych technik i form artystycznych zostalo podniesione do rangi
naczelnej zásady twórczošci, stalo sie. paszportem do raju sztuki awangardowej.
Nadrzejdnym celém bylo oczywišcie wypracowanie uniwersalnego je^yka
artystycznego odpowidajacego standardom wysokogo rozwinie_tej cywilizacji
technicznej. Modernizm w wersji awangard odrzucal tradycje. w imie. powszechnego jazyka Nowoczesnošci, Cywilizacji, Poste.pu. Powiešč historyczna
nie istniala w polu jego gte.bszych zainteresowad. Szukat on bowiem diagnózy
skierowanej w przysztošč. Owa amputacja historii miata skoňczyč sie. nienajlepiej, a mianowicie zanikiem porozumienia z odbiorca.W efekcie, lewicuja.ca,
zatem zainspirowana materializmem historycznym awangarda tracila zmysl
historii, ow4 szczególna wrailiwošč na dramatyzm uplywajacego czasu, jej
došwiadczenie stawalo sie. jednowymiarowe, sila. rzeczy prezentystyczne, a ona
sama kostniala w doktrynerskich pogladach. Postmodernizm dziedziczy pewne
ulomnošci awangardyzmu w jego postawie wobec historii, nawet je rozwija.
Przede wszystkim nie posiada on wci^ž trwalego odniesienia aksjologicznego,
skrystalizowanego pogl^du jak ostatecznie rozumieč historie., czyli inaczej - do
czego potrzebna jest historia w postmodernistycznym widzeniu rzeczywistošci.
Nie s^dze. bowiem, by koncepcja mozaikowego odbioru przesztošci miala
okazač sie. jedy na i wystarczajaca. W twórczošci postmodernistycznej dominuje
stylizacja oraz cze_ste odwolywanie sie. do pozaartystycznych form wypowiedzi,
ale na tym poziomie nie možná toczyč žadnej powažnej dyskusji nad znacze3

1

Szkoiut, T.: Postmodernizm - nowa swiadomoíd historyczna? [w:] Oblicza postmoderny. Teoria
i praktyka uczestnictwa w kulturze wspólczesnej. Pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Warszawa
1992, s. 182.
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niem historii w czasach wspótczesnych. Jak možná sadzič, znaczenie owo jest
najczQSciej zupetnie inne niž chcieliby to widzieč postmodernisti gloszacy
koniec historii. Teoretyk postmodernizmu Bonito Oliva konstatowai w zwiazku
z tym, iž w sztuce postmodernistycznej dominuje nie troska o wyražny styl
formacji, epoki, ale o swobodne dryfowanie pošród faktów, mitóv, znaków,
symboli kulturowych. Czytelnik przyzna, že bez uporzadkowania tych wlasnie
wartošci nie jest možliwa powažna postawa wobec historii, ergo nie jest možliwa gtebsza twórczošc historyczna, zakladajaca postawienie postaci literackich
wobec mechanizmów wladzy, konfliktu interesów klasowych czy religijnych.
Chyba, že zadowolimy sie_, w ramach twórczošci historycznej, kolejná replika
Triech muszkieterów. Wiele zdaje sie. przemawiač za tym, že -"(...) twórczošc
postmodernistyczna nie tyle prezentuje reálna, przesztosč historyczna, ustrukturowana w jakás sensowna calošč, ile raczej przedstawia nasze obiegowe,
stereotypowe wyobraženia na témat tej przesziosci. (...) W každým razie poza
kalejdoskopowaróžnorodnošciaprzypadkowych,wyizolowanych"fragmentów",
zaczerpnie.tych z dziedzictwa kulturowego (...) trudno doszukač sie. jakdejá
porzadkujacej, "calošciujacej" aktywnósci artysty zorientowanego na lepsze
zrozumienie przesziosci po to, by možná bylo w sposób odpowiedzialny dokonač niezbodnej rewizji modelu aktualnej kultury, a zárazem podložyč podwaliny
pod odnowiona. skorygowana wizje. przyszlošci". Oto dlaczego jest trudno
o postmodernistyczna powiešč historyczna, zdolna do porzadkowania dowiadczen, postawiania kilku wažnych pytán przesziosci. Literatura postmodernis
tyczna jest ponadnarodowa - powiešč historyczna, taka jaka známy, najczQšciej
wiaže sie. z tradycja narodowa, lokalna, ostatecznie w ten sposób uksztaltowaly
sie. jej poczatki. Wažnym, a utrudniajacym zaistnienie tego typu utworów,
niezwykle przywiazanych do konkrétu, materialnego i faktograficznego tta
wydarzeň, jest ten skladník postmodernistycznej samowiedzy, który pisarzowi,
režyserowi etc. daje poczucie "widmowošci" otaczajacej go rzeczywistosci
kultury. Na skutek dominacji elektronicznych technik przekazu przeistacza sie.
ona w chaotyczne série obrazów, znaków, symboli, za którymi znika realnošč
sama w sobie. Ten sztuczny šwiat to slynne simulačním, obraz istniejacy
w šwiadomošci pozbawionej granic miedzy realnošcia i kulturowymi formami
jej oznaczania, rozpoznawania, wyražania etc. W rezultacie, cala przeszta i cala
aktualna kultura funkcjonuje jako sui generis magazyn CZQŠCÍ zapasowych,
w tym sensie stáje sie. jednowymiarowa, aczkolwiek pelna niespodzianek.
4

4

Ibidem, s. 186.
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To zjawisko jest efektem nakiadania sie. dwu procesów, o których wiele
pisali teoretycy postmodernizmu - J.F. Lyotard, R. Rorty, W . Welsch. Sa. to
wiec: 1) rozklad wielkich metanarracji, czyli wielkich ideologicznych projektów
opierajacych sie. na zatoženiu o sensownošci historii; 2) dominacja technik
przekazu aktywizujacych inne strefy wražliwošci, wyobražni, np. zamiast
powiešci historycznej, ujmujacej wažne došwiadczenia zbiorowošci w zorganizowanej celowo pod wzgledem ideoiogicznym strukturze, dominuje typ
fantazji, w której nastepuje zatarcie granic mie_dzy historycznym konkrétem, a
mitem, miedzy sitami historii a basnia, mie.dzy fantastyka. a czarami, niekiedy
až do granicy absurdu, zwlaszcza w kinie (patrz Conan barbarzyňca, 1982, rež.
J. Milius). Albo zwycieža historyzm fantastyczno-futurologiczny jak w cyklu
Franka Herberta Diuna, który przenosi konwencje bašni i powiešci historycznej
na grunt zadziwiajaco fantastyczny.
5

Došwiadczenie postmodernizmu wydaje sie wyzbyte instynktu historii tak
jak ruzumieja. ja Europejczycy, zatem historii imperiów i narodów, zmagan
o suwerennošč bytu paristwowego i niepodlegloác kulturowa. Artysta postmoderaistyczny che.tnie mówi o bezsensownošci prób wptywania na bieg
dziejów, które powinny toczyc sie. swoja. koleja, a co za tym idzie, mówi
o swojej niecheci do udzielania odpowiedzi na pytania stawiane przez tak rozumiana. historie. Jak pisze jeden z badaczy problému twórczosč postmodemistyczna w efekcie takich przešwiadczeň - "(...) skazana jest nieuchronnie na
aprobate. zastanej rzeczywistošci lub co najwyžej na przyznanie, že rzeczywstoáč možná usilowač zmieniač tylko w mátej, lokalnej skali. Formalnym
ekwiwalentem owego aksjologicznego indyferentyzmu jest "radykalny eklektyzm" stylistyczny (termín Ch. Jencksa), bez ženady laczacy elementy pochodzace z róžnych, czesto przeciwstawnych porzadków estetycznych, stawiajacy
na tym samým poziomie kultuře elitarna. i masowa, historie, i mitologie.,
codziennošc i symbole zaczerpniete ze sféry sacrum".
6

Estetyke. wielu dziet literackich tego nurtu dobrze okresla termin eklektyzm
(nie w sensie negatywnego wartošciowania). Dolaczmy do niego termin synkretyzm. Eklektyczne i synkretyczne dzieio sztuki postmodernistycznej
(literacka twórczosč J. Bartha, J. Coovera, filmowa Lyncha, malarska
R. Rauschenberga, nowych fowistów) cechuje sie: 1. Brakiem dyscypliny
formalno-konstrukcyjnej w znaczeniu klasycystycznym i awangardowym; 2. Jest
5

Lyotard, J.-F.: Kondycja postmodemistyczna. "Literatura na áwiecie" 1988, nr 8-9 (przet.
A. Tabotska); Kwiek, M.\ Richard Rotty jako filozof rekontekstualizacji. "Poznaiískio Studia
z Filozofii i Nauki", z. 13, Inspiracje postmodernistyczne w Immanistyce, Warszawa-Poznaií 1993;
Welsch, W.: Utuere modeme Postmoderně. Weinheim 1988.
* Szkotut, T.: ibidem, s. 188-189.
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zložone z wybranych i , nierzadko dowolnie, zestawionych fragmentów, cytatów
poruszaja.cych zewne.trzna. strone. wražliwošci i erudycji odbiorcy, za to ňader
rzadko siejja w gteb rzeczywistych problemów egzystencjalnych wpóiczesnego
czlowieka. Takie dzieto stáje sie. potokiem synchronicznie emitowanych wyobražeň tak jak wielokanalowa wiazka telewizyjna, która nie može zostač uznaná za
wartosciowy równowažnik šwiadomošci kulturowej. Za takowy równowažnik
mogtoby zostač uznané dzielo, które te. "wielogtosowošč" (niekoniecznie
rozumiana. tu w sensie bachtinowskim), ten postmodernistyczny wielowrzask,
potrafi przeksztaicič w polifoniczna. formě, estetyczna. i zárazem mówia.c Bachtinem w: "(...) jednošč stylistyczna. wyžszego rze.du".
7

Przy tak plaskim stosunku do historii jaki objawia postmodernizm, zwlaszcza w literaturze amerykanskiej, nie wydaje sie., aby owa jednošc stylistyczna
wyžszego rze.du wyste.powala spontanicznie i z ochota,, na zawolanie krytyki.
Tym bardziej w kulturze polskiej, która cechuje w tej chwili olbrzymi nawis
teoretycznych spekulacji dotyczacych postmodernizmu przy minimalnej obecnošci rodzimych dziet literackich. Owa nierównowaga jest charakterystycznadla
czasu transformacji w jakim znajduje sie. nasza kultura bardziej pochlonieta
lízaniem ran po przesztoáci, bardziej rozliczaniem niž kreowaniem wartoáci od
razu funkcjonujacych w logosferze, co najmniej europejskiej. Czy to znacza,
že nie ma w polskiej literaturze dziet prawdziwie postmodernistycznych, wiejcej,
czy oznacza to, že nie ma w niej utworów z dziedziny prózy historycznej?
Odpowiem W Í Q C , že sa., aczkolwiek ich wyodre_bnienie može napotkač pewien
opor.
Powiedziec naležy, iž utworów takich w literaturze wspólczesnej nie mamy
wiele, co daje do myšlenia. Ow brak jest znacza.cy, tworzy bowiem pewne
wyzwanie stawiane pisarzom. C i jadnakowož, poczuwszy niewidzialna. rejce.
rynku (w swoich pustých portfelach) z zamilowaniem oddaja. sie. rozmanitým
orgiom prokreacyjnym lub quasi-prokreacyjnym na papierze, rozliczaja cudze
biografie (o wlasnych wielu chciatoby natychmiast zapomnieč) i tak dalej.
Natomiast prawdziwa, rzeczowa twórczošč prozatorska, zwlaszcza taka, która
wlacza šwiadomošč" historyczna. w dzisiejsza. chaotyczna, sklebiona rzeczywistošč spoteczna. oraz intelektualna., przestaje twórców bawič.
Cos jednak jest. Mamy bowiem, w dziedzinie prózy historycznej, osobliwe
ekstrema, jak zwykle chyba, chociaž brakuje nam šrodka. O kim, o czym mysle.
mówia.c - zjawiska graniczne. Z jednej strony tworzy je metaliteracka, autotematyczna trylogia Teodora Parnickiego.Tožsamošč (1970), Przeobraienie
(1973), Sekret trzeciega Izajasza (1984). Ž drugiej strony, niemniej osobliwa
powiesc historyka sztuki i krytyka, uniwersyteckiego profesora Mieczyslawa
7

Ibidera.
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Porejjskiego Z Po-wiešč wydana roku 1989. To sa owe ekstrema historycznej
powiesci postmodernistycznej w Polsce, miejzy którymi wlašciwie istnieje
bardzo mato lub prawie nic.
Parnicki postmodernista!? Zanim spróbuje. na to odpowiedzieč, przypomne.
jeszcze krótki sklad zásad, którym holduje zwolennik tej koncepcji kultury,
podaný przez holenderskiego uczonego nazwiskiem Douwe Fokkema. Pisze on
že: 1) postmodernizm daje pierwszeristwo zasadzie nieselektywnoáci (i swiadcmego nailadownictwa), wystepuje przeciwko dyskryminuja.cej hierarchii, neguje
rozróznienie miodzy prawda. a falszem; 2) autor moze zaczaé i skonczyc
opowiadanie historii w dowolnym momencie; 3) "zniszczenie naszych pospoli
tých koncepcji czasu i przestrzeni, labiryntowa fabula to glówna dewiza postmo
dernistycznej prózy'"; 4) w swoich utworach postmodernista posluguje sie.
raczej parodia. wyjašniania przeprowadzajac logiczny wywód, który zakládá
wewne_trzne sprzecznošci; 5) "postmodernista jest przekonany, že spoleczny
kontekst sktada sie ze slów i že každý nowy tekst jest napisany na starým
tekscie" (palimpsest); 6) "w postmodernizmie (...), kladzie sie. w dužo wiejcszym stopniu nacisk na czytelnika (...). Od czasu do czasu podjata zostaje próba
uczynienia z czytelnika glównego bohatera, albo przedstawienia bohatera tak,
jak gdyby on sam byt czytelnikiem albo sluchaczem" ; 7) najwiejcszy nacisk
ta estetyka kladzie na eksponowanie kodu, a wie.c aspektu metaliterackiego
zarówno na plaszczyžnie immanentnej (wykorzystywanie wszelkich možlivych
konwencji) jak i transcendentné]', to znaczy poprzez metaliteracki komentarz.
Polemika z krytykami, która, przeprowadza T. Parnicki w Sekrecie Trzeciego
Izajasza na témat interpretacji wczešniejszych cze.šci trylogii Tozsamošci
i Przeobraženia jest z pewnošcia. przykladem metaje^ykowego komentarza;
8) "(...) postmodernista nie respektuje žadnego ograniczenia (czasowego i
przestrzennego). Jego bohaterowie moga. przenosič sie w inna przestrzeň
zewne_trzna, albo w odlegla przyszlosč"."
9

10

PowtórzQ zatem pytanie o krzyžówke, postmodernizmu z polska powiescia
historyczna. Wbrew pozorom powiazanie takowe jest bardzo znaczace, a to
z uwagi na specyficzna role. jaka w naszej literaturze pelni twórczošc historycgna Teodora Pamickiego, zwtaszcza jej ostatní okres, niepodobny do czegokolwiek co zdarzyto sie. wczesniej.
' Fokkema, D. W.: Historia literatury, modernizm i postmodernizm. Przel. H. Janaszek-Ivanifilcova, Warszawa 1994, s. 54.
' Ibidera, s. 55.
10

Ibidem, s. 57.

" Ibidem, s. 59-60.
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Trylogia Pamickiego i jednoczešnie AntyTrylogia (przez aluzje. do antysienkiewiczowskich pogladów Pamickiego na powiešč historyczna) rozpoczyna
sie. jako potok czasoprzestrzenny, wsysajacy rozmaite zdarzenia historyczne
i wymiary bytu. Jest owa trylogia podróza. do žródet, pierwszym aktem skomplikowanego procesu odslaniania genezy dziela przez literackie postaci. Niezadowolone z wlasnego w twórczošci Pamickiego statusu, wszczynaja drobiazgowe s'ledztwo przeciwko nieudolnemu autorowi. Zdawac by sie. moglo, iž jest to
próza z gatunku, który czytelnik Iubi najbardziej. Watek kryminalno-sensacyjny, motyw "wehikuhi czasu" i "pociagu czasoprzestrzennego", raptowne zmiany
sytuacji, autotematyzm - cary ulubiony arsenat chwytów rodem z powiešci
fantastyczno-kryminalnej i módných eksperymentów. Ališci czytelnika, który
uwierzylby w to strszczenie, czeka zawód. To nie jest literatura popularna.
Przypomina profesorski mlýnek do mielenia wszystkiego, co može shižyč za
strawe. dialogu.
Podstawowa obserwacja, jaka narzuca sie. przy wstejjnej próbie wyjasnieniá
narastajacych sprzecznošci i zwiazanych z nimi pytaň jest fakt, že jedyna
dominanta kompozycyjna wspomnianych utworów Pamickiego okazuje sie.
postač, a jedyna forma podawcza - dialog.
Generalna idea trylogii zostaje sformulowana w Przeobraženiu w momencie
kiedy postaci ostatecznie ustalaja, co bedzie wtašctwym tématem powiešci,
tworzonej, jak sie. tutaj mówi -"(...) lacznym wysilkiem powiešciopisarza i
postaci" (s. 153). Druga wažna w tym wzgle.dzie konstatacja brzmi - "(...)
konstruowanie powiešci Przeobraženie stanowi trešc powiešci Przeobraženie"
(s. 169). Dzielo to ma byč zamierzona kontynuacja poprzedniego utworu
T. Pamickiego - Toisamošci. Trzecie založenie powiešciowe to: "(...) třese czy
fabuia, czy akeja powiešci, która jako témat swój, ježeli nie wytaczny nawet,
to glówny: w co mianowicie kadeta omsko-wladywostockiego przeobrazilo
gimnazjum w Charbinie polskie" (s. 375).
Powiada jeden z bohaterów Przeobratenia:
"Powiešč o tejže powiešci. Czyli autotematyezna. A tym samým i autobiografiezna. O dziele swym piszac, tež pisze o sobie autor, z tym przeciež, že
naprawdQ bardziej jest sie. soba poprzez dzielo, niž przežycie soba czynnie"
(s. 169).
12

13

11

Pisze o tym w ksiažce Czlowiek jako dzielo sztuki. Z problemcíw metarefleksji artystyeznej.
Poznali 1994, s. 168-182.
" Terminu "dialog* užywam w znaezeniu zaproponowanym przez J. Mukafovsky'ego w art.
Dialog a monolog, przel. i. Mayeo (W:) Wíród znaków i struktur, Warszawa 1970.
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Jak prezentuje sie. i czym jest historia w trylogii Parnickiego? Ustalaniem
genezy postaci dokonaným przez nie same, badaniem biografii autora, wspólnym tworzeniem powiešci, odtwarzaniem, rekonstruowaniem tego, co w historii
moglo ztožyč sie. na osobě, autora i jego dzieio? Wyražnie akcentowane bunty
postaci literackiej przeciwko dzialajacemu z ukrycia poprzez swoje "emanacje"
i "personifikacje" autorowi, sa przejawem ambicji doskonalenia sie. bohaterów
w swojej literackošci i zmyšle historycznym, a próby catkowitego wyzwolenia
sie. sa tu pobtažliwie okrešlane jako "kichotycznošč" lub, nieco dosadniej,
"wczesnokmicicowošc". Tym žyje literatura Parnickiego. Myšlenie postaci
o sobie samej lub innych personach jest zárazem myšleniem o dziele i jego
kolejných wcieleniach, w glab, po osi czasu. Literackapersonajest wcialeniem
persony juž istniejacej gdzieš w twórczošci Parnieckogo lub w literaturze
w ogóle. Rzadza nia po cze,šci prawa dziel napisanych, a wie.c prawa šwiata,
na granicy którego koňczy sie. ingerencja autorská, a zaczyna sie. historia.
Wychodzac z dowolnego miejsca w przestrzeni literackiej jaka jest twórczošč
Parnickiego, postač chce ewoluowač w historie, i w przyszlošč, odnajdujac
zawsze dajacy jej poczucie odre.bnego istnienia slad tožsamošci w kolejných
swoich literackich wcieleniach. Istnienie postaci literackiej to wieczne kraženie,
tancuch pobytóv, nie koncza.ce sie. twórcze przeobraženie wpisane w formule,
dla powiešci niezwykle istotna - scribo, ergo sum.
Dyskusje. o powiešci w powiešci przerywaja, co krok, rozwažania na témat
metod rekonstrukcji i analizy tekstów zepchnie_tych na marginesy kultury,
apokryfów czy innych narracji (np. dzieje Drugiego Izajasza). Wszak samo
Przeobraženie nazywaja postaci "apokryfem rodzinnym". Powiešč ta jest, w ich
rozumieniu, jednym z otwartych, niezakoríczonych rozdzialów Ksieji. Latwošč
z jaka bohaterowie przenosza sie. w inne epoki, w inne prestrzenie sprzyja
myšleniu o kulturze ludzkiej - "zbiorze apokryfów" - jako dotykalnej, choc
nigdy ostatecznie poznawalnej catošci: jednoczešnie historii i mitu.
Spolecznošč bytów powiešciowych - fikcyjne persony, "emanacje", "perso
nifikacje", osoba autora w wieloáci uosobieň - która tworzy widowisko dysputacyjne, dyskutujac o historii literackiego wynalazku, czyli o powiešci, ujawnia
mechanizm nadrzednie scalajacy tekst. Ich wzajemna wspólobecnošč tworzy
sytuacje., w której powiešč zaczyna funkcjonowač jako kolektywny intelekt .
Mówiac za Wolfgangiem Welschem - rozum transwersalny Rozum transwersalny, wedle niemeckiego teoretyka kultury, jest sila sprawcza oraz inter14

15

"Lotman, /.: Kultura kak kolektivnyj intelekt i problema iskustviennogo razuma (Priedvaritielnaja
publikacia). Moskwa 1977.
" Welsch, W.: ibidem.
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pretacyjna. ujawniona, w kulturze, w dziele literackim, która rezygnuja.c
z wszelkich dažeň absolutystycznych czyni powiešč retorta. twórczego pluralizmu i traktuje ów pluralizm w toku argumentacji artystycznej, historycznej,
poiitycznej (pisza.ce powiešč postačí literackie) jako fundamentalna. wartošc
kultury, literatury, každego dialogu.
Koncepcja powiešciowej metarefleksji zwazana z kategorie polidialogu
nadaje nowy wymiar literackiej postaci, Z przedmiotu autorskicti došwiadczeň
przeobraža sie. ona w podmiot kreacji. Stáje sie. autorem, czy tež jednym
z možliwych wcieleú autora piszacego powiešč, ajednoczešnie toczacego wielka.
dyskusJQ na témat ontologicznych i poznawczych aspektów literatury. Trylogia
Parnickiego opanowana przez žywiot dialogu ukazuje przygody mysli poszukujacej prawdy o istocie i sensie tworzenia w historii, w literaturze, w biografii
autora (trzy oblicza tego samego zadania). Wtašciwy sposób wykazania prawdziwoáci ustálen odnoszacych sie. do genezy samej powiešci i innych tekstów
czy postaw polega w ostatecznym sensie na wykazaniu, že zmierzanie dojednej
tylko prawdy prowadzi do jalowego normatywizmu i paradoksalnie uniemožliwia porozumiewania sie..
Autora Koňca Zgody Narodów pasjonuje možliwošc uchwycenia zjawiska,
które možná by okrešlič, poshigujac sie. terminologie totmanowska, jako izomorfizm kultury (poznanie kolektywne) i struktury indywidualnego umyshi."
W trylogii podobieňstwo to objawia sie. najpierw poprzez utožsamienie dialogu
i samoobserwacji w odniesieniu do dyskutujacych postaci. Na poziomie calošci
dziela mamy do czynienia z koncepcja powiešci tworzonej jednoczešnie przez
postaci i rozum transwersalny. Ujawniona w tym utworze interpretacja kultury
pozwala na poshiženie sie. ekstrapolacja. Kultura jako catošc tunkcjonuje
podobnie. Ztiaczy to, že Parnicki próbuje odzwierciedlič jej mechanizmy.
Najistotniejszy problém, a mianowicie kwestia pamioci kultury, przedstawiony
w ksztalcie dynamicznej struktury metapoziomów, na których dokonuje sie.
selekcja i restrukťuralizacja obrazu džiejów, ale bez jakiegoš narzuconego
apriorycznie systému. Zdolnošc rekonstrukcji tekstów i history cznych sytiiacji,
zwiazków interpersonalnych o raz intertekstualnych to obowiazek i przywiíej
pamie^i kultury. Te. role u Parnickego bierze na siebie literatura. Parnicki nie
byt twórca. programowo postmodernistyczňym w sensie odwolania sie. do mody,
do stylu sztuki lat 7 0 . i 8 0 . Wypracowal wlasna koncepcje. powiešci, której
glówne idee wyrastaja z došwiadczeň prózy awangardowej. I to jest wažny
dowod na to, že rasowy pisarz postmodernistyczny, polemizujíc z korzeniami
swojej sztuki, nigdy ich nie dezawuuje. Modernistyczna koncepcja powiešci bez
watpienia legia u podstaw postmodernistycznej trylogii Parnickiego potwier,:ri

" Lotman, J.: ibidem.
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dzajac to, iž jest postmodernizm ostatním etapem ruchu awangardowego i
neoawangardowego, že z niego sie. wywodzi i przechowuje w sobie wiele z jego
wartosci.
Natomiast drugi biegun - powiesc Z . M . Pore.bskiego nie jest dzietem na
tyle wybitnym, aby pošwi^cac mu tak wiele miejsca co twórczošci Parnickiego.
Jest jednak dzielem programowo nawiazujacym do teorii postmodemizmu.
Z ciej bowiem autor wywodzi koncepcje. utworu, wie.cej, jest on ilustracja wiejcszošci najbardziej znaných tez postmodernistycznych, które przedstawilem.
Z tego wzgledu zasiuguje na prezentacje., ale jego atrakcyjnošč wydaje sie. tak
sztuczna, že trudno rokowač mu jakás" wielka kariéře.. Pamicki odstrasza
czytelnika labiryntowa struktura dialogu, nuda nieustajacych dyskusji o sensie
historii, pisarstwa i ludzkiej egzystencji, pokazuje za to niezmierzone i fascynujace przestrzenie transwersalnego rozumu, budujacego swoje królestwo
intelektuálně samodzielnie i w mysl wytyczonej drogi.
Z kolei Porebski wabi mieniacym sie. polistylowošcia literackim simulačním,
odbiciem stylów, tekstów, wspominamiem przeszlosci w kategoriach palimpsestu, zacierania warstw, nadpisywania nowych, wabi poetyka fragmentu, bricolažu. Podobnie jak u Parnickiego nie ma tam žadnej spójnej historii, albo inaczej
-jest historia podróžujacego úmyslu; który robi wielka pe.tle. w czasoprzestrzeni
i dociera na powrót do miejsca, z którego wyruszyt. Bohater ten podróžuje
przez wielkie epoki historyczne -starožytny Egipt, Rzym, chrzešcijaňstwo - ale
takže zatrzymuje sie. na popas w momentach mato, jak sie zdaje, wažnych,
rozmyšla, pedaža dalej, juž jako inna postač. Swoista reinkarnacja podmiotu
mówiacego, który jest rozmaitymi postaciami i glosami, odwotuje sie. do
róznych ideologii czy wyjašnieň religijnych. Ale jest to w gruncie rzeczy
powiesc bez typowego indywidualnego bohatera, bez intrygi, bez sprecyzowanej
i konsekwentnej motywacji i tak dalej. Wtašciwie juž nie powiesc, do której
przywyklišmy, ale i jeszcze powiešč, bo o czymš jednak opowiada, cos relacjonuje. Powiešč jako bigos, kufer pelny antyków literackich, cytatów, aluzji,
nailadownictw. Rodzaj zabawy. Pamicki odziedziczyt po awangardzie obowiazek wyjasnienia zawilošci utworu, procesu twórczego, poddal sytuacje. autora,
postačí, literatury szerokiej wewnatrzpowiešciowej dyskusji. W tym sensie jest
na poty modernista i post-. Pore.bski jako autor Z . wpisuje sie. calkowicie
w kultuře, simulačním, a zatem widmowej, mozaikowej wizji kultury, która jest
calošcia strzQpków, tak jak to obserwujemy w telewizji, przerzucajac nieustannie 30 lub wie.cej kanalów do przodu i wstecz. Kto zasmakowat w tej przyjemnošci, wie jak jest zdradliwa. Przypomnijmy caly ciag znakomitych obrazów
filmowych mówiacych o uzaležnieniu od telewizyjnego simulacrum - Wystarczy
byc (1979) w režyserii Hala Ashby'ego czy polska Superwizja (1992) w režyserii Roberta Gliňskiego. Rýsuje sie. misdzy tymi obrazami pewna ciaglošč na
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plaszczyžnie metarefleksji o kulturowych, spotecznych i mentalnych skutkách
dominowania poetyki simulačním w šwiadomošci odbiorcy, czytelnika, widza.
Powstaje zbližone widzenie kultury jako - sféry wspótegzystowania ogromnej
Hošci fabul, obrazów, historyjek, które tocza. sie. jakby niezaležnie od nas, a my
tylko na moment wkraczamy w ich žycie, by je nastepnie porzucič dla innych
i tak toczy sie šwiatek. Bohaterem powiesci M . Pore_bskiego jest niejaki Z . docent (klucz powiesci profesorskiej). Z utworem T. Parnickiego taczy Z . to,
že jest w zasadzie niestreszczalna. Možná opowiedzieč historii - w powiesci
historycznej. Mamy tu cala przeszlošč polskiej literatury podaná w wypisach ale nie mamy wyraznie weyksponowanej warstwy metajezyka explicite, przy
którego pomocy autor chcialby, umialby, uporzadkowač chaotyczna. materie,
utworu, ale zapewne takie postawit sobie zadanie. To sa cechy wyraznie
róžnicujace te. powiešc od trzech utworów Parnickiego. Pisarz informuje na
obwolucie: "Nie sile. sie. na oryginalnošč, cytuje., bo mnie to bawi, znané i
cenione dziš chwyty, szkatulkowa narracje, dialogowošč, rozdwajanie sie. i tak
juž zwielokrotnionego bohatera itd., itd. Saasamblaže i koláže jejzykowe, odkad
to bylo možliwe. (...) Tak sobie przeciež zatožylem: po-wtarzanie, wtórowanie,
kompilowanie, streszczanie (...) na róžne sposoby eklektyczne (bo przeciež
chylkiem i niepostrzeženie znowu wchodzimy w okres eklektyzmu, który wcale
nie byl (...) taki najgorszy)
Montujíc wielostopniowe úklady "fikcji
w fikcji", co nadaje dziehi charakterystyczna struktuře palimpsestu, Porebski
próbuje na swój sposób okrešlač tožsamosč historyczna swojego bohatera. Przy
okazji pojawiaja sie. wciaž te same konfuzje iluzji i rzeczywistosci, kwestie
maski artystycznej, szczególy biograficzne i zagadki osobowošci. Szťuka jest
gra wewne.trznych luster, ušwiadomionych zhidzen. Toruje sobie w ten sposób
droge. do tradycji kultury, która. postrzega jako wielkie Muzeum albo Biblioteke..
Z powyžszym la.cza. sie. kwestie typowe dla metal iteratury. Podej mowany tutaj
spor z postacia. fikcyjna. prowadzi zjednej strony do wzrostu znaczenia elemen
tu ludycznego, a z drugiej do stawiania na serio pytaň filozoficznych. Pisarze
tacy jak Leopold Buczkowski w zbiorze Mlody poeta w zámku (1959), Úroda
na czasie (1970), John Barth w utworze Zagubiony w labyrincie smiechu
(1968), Italo Calvino Jeslí zimowa. pora podróžny (1979), Robert Coover
w Wieczorze w lustrze (1987) staraja sie. te dwie drogi pola.czyč poprzezgromadzenie konwencji literackich, filmowych, malarskich i naste_pnie ich parodiowanie, poddawanie rozmaitym próbom nátury estetycznej, moralnej, historycznej.
Mamy tu do czynienia z metaliteratura. w stanie czystym. "Je_zyk zwatpienia",
jak nazywal tego rodzaju gry Ihab Hassan, którym poshiguja. sie. ci pisarze
sprawia, že wylaniajacy sie z ich twórczošci obraz kultury przypomina sztuczn
a mine, a niekiedy, jak u Coovera, šmietnik konwencji, w którym artysta szuka
czegoš co zdola go zainteresowač, rozbawic albo utatwic mu gre z czytelnikiem
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w raetaliteracka "zgaduj zgadule.". Demontáž struktury typowej powiesci
realistycznej laczy sie. tu z zagadnieniem nowych relacji mie.dzy twórca a
czytelnikiem, jak równiež z kwestiami nátury etycznej. Gromadzenie i przetwarzanie cudzych tekstów, wlaczanie ich w obre.b powstajacej powiesci, wskazuje
na istniejaca. tu silná potrzebe. reinterpretacji tradycji. Zabiegi aktywizuje.
omawiane powyžej kierunki kasztaltowania "fikeji w fikeji", jawia sie. zatem
jako punkt wyjšcia do rozwažaň o zasadniezych sprawach literatury, historii.
Poetyka bricolage'u typowa dla literatury i sztuki postmodernistycznej
odgrywa w "po-wiešci" Pore.bskiego zasadnieze znaezenie. Podobnie jak i
konstrukeja postaci, której perypetie i status w šwiecie przedstawionym mája
w sobie cos tacznie z moodelu reinkarnaeji, Króla Ducha, ewolucjonizmu
spirytualistyeznego (Slowacki), teorii matrycy historyeznej. "Fikcja w fikeji"
okazuje sie. jako osobliwy wyktad historii jako cytatu-struktury i konstrukeja
losu w kulturze.
Prawde. mówiac, w zetknie.ciu z postmodernizmem powiešc hystoryezna
traci swoje wlasciwosci. W zasadzie zaniká jako gatunek. Stáje sie. powiešcia
wspólczesna, w której historia jest cytatem, patyna. Najwažniejsze zadanie
powiesci historyeznej - rekonstrukeja przeszloáci z aktywnym faktorem politycznym, obyczajowym, spoleeznym o charakterze sprze.ženia zwrotnego miedzy
przeszlošciaa wspólczesnošcia - zaniká. Zanikaja w niej dotychezasowe zadania
poznawcze. Czym jest Imie. róžy Umberto Eco? Wlas'ciwie nie funkejonuje jako
powiesč historyezna chociaž de facto nia. jest. A Wahadlo Faucaulta? Utwór
tego typu stáje sie esejem na témat postmodernistycznych mitów (Ksioga,
labirynt, spisek, sekta), tego jak postmodernisti wyobražaja sobie kultuře.,
przeszloáé.
Ďwaj panowie P. reprezentuja, w ramach szeroko pojmowanej estetyki
literatury postmodernistycznej, swoiste jej bieguny, które nie dadza sie sprowadzič do róznic mÍQdzy praktykowanym autotematyzmem a czysta metafikeja.
rozumiana jako praktykowanie pastiszu, brikelažu, našladownictwo rozmaitych
stylów. Laczy te utwory kilka wažnych cech typowych zreszta dla estetyki
postmodernistycznej. Mianowicie: 1) przekonanie, iž rzeczywistošé jest fikcja
tworzona po fakcie, a wie.c nie može mieč charakteru absolutu, powstaje zatem
w momencie jej ušwiadomienia, opisania; 2) znaezenie i wartošč powstaja
w procesie tworzenia tej fikeji i sa funkeja je.zyka, zaleža od niego, a nie od
šwiata zewne.trznego; 3) poznanie mechanizmew rzadzacych powstawaniem
znaezenia, powinno byč podstawowym obowiazkiem pisarza, znaezenia powsta
ja w literaturze, šztuce; 4) zatem jedynym wartym záchodu celém twórcy jest
metapowiešč, która analizuje i eksponuje swoja fikcyjnošc, swój status jozykowego artefaktu; S) historia jest fikcja, nie ma nagich faktów, sa tylko interpretaeje; 6) pisarza interesuje nie historia jako taka, ale jej powiazanie z biografia,
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warsztatem twórczym i erudycja autora. Historia jest tak samo nieprawdziwa
jak i prawdziwa, lecz nikt nie musi tego dowodzič; 7), dzieta, postaci literackie,
sytuacje wystepuja jako elementy w laňcuchu bytów juž gdieš w literaturze
istniejacych. Metaliteracka reinkarnacja - jako obraz przeksztalceň, przemian
w historii - oto wažna cecha podobieňstwa u obu pisarzy.
Powiešč historyczna zawsze istniaia poza awangarda sensu stricto i poza
obre.bem postmodernizmu. Wiedzie ona odre_bny žyvot, došč niewražliwa na
koniunktury i dekoniunktury. Jest przykladem postawy niemodnej (bo kto
dzisiaj pisze powiešci historyczne o Mieszku czy Bolku i ówczesnych dylematach paňstwowych w perspektywie eklektyzmu, parodii, pastiszu, cytatu).
Z gantuku o sporým zasiegu i wplywie stala SÍQ gatunkiem peryferyjnym,
czytelników odebrat jej esej historyczny, modne sensacje historyczne pisarzy
w typie Waldemara Lysiaka, biografizm. Ale w miare. jak to pole sie. kurczy,
pisarze coraz chejniej zagladaja tam, próbuk rozmaitych eksperymentów,
przewartošciowaň. Jest W Í Q C niemal pewne, že ten na wpót obumarly gatunek
ma szanse przeksztalcič sie. w interesujaca i žywa linie, literatury, zgodnie
z postmodernistyczna zásada przypominania upadlých je_zyków sztuki, odgrzewania starých konwencji, przyprawiania ich do smaku i serwowania jako
najswiežsze i najwykwintniejsze nowošci. Biorac pod uwage. nowy szlak , który
wytyczyl dla tej literatury U . Eco, tego wtasnie powinniámy sobie žyczyó.
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