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          Przedłożona do recenzji rozprawa Pani Joanny Siepietowskiej
stanowi cenne studium oparte na materiale literackim wieloaspektowej
twórczości  jednego     z  najwybitniejszych  współczesnych  pisarzy
rosyjskich.  Twórczość W. Pielewina wyraźnie eksponuje nadrzędną ideę
refleksji intelektualnej, odnoszącej się do epoki postnowoczesności jako
zespołu  przekonań  etycznych,  estetycznych  oraz  filozoficzno-
historycznych.  Staranne  studia  nad  spuścizną  literacką  Pielewina
zaowocowały analizą, która we współczesnych kompendiach z zakresu
poetyki  kultury  i  literatury  określana  jest  mianem  analizy  kulturowej,
pozwalającej  głębiej  poznać  te  konteksty,  w  których  zrodziły  się
omawiane  w  niniejszej  rozprawie  utwory.  Zdaniem  Stephena
Greenblatta,  „świat  jest  pełen  tekstów,  z  których  większość  staje  się
całkowicie niezrozumiała po wyrwaniu z kontekstu zewnętrznego.  Aby
odtworzyć   ich  znaczenie  i,  choć  częściowo  je  zrozumieć,  musimy
odtworzyć sytuację, w jakiej powstały”. Chodzi tu oczywiście o sytuację
kulturową,  czyli  konteksty  kulturowe.  Pełna  analiza  kulturowa zmusza
badacza do wyjścia poza literacki obręb tekstu i dookreślenia związków



między  nim  a  wartościami,  zwyczajami  oraz  praktykami  społecznymi
obowiązującymi  w  danej  kulturze.  Jest  oczywiste,  że  określenie  tych
powiązań nie  może zastąpić  szczegółowej,  immanentnej  analizy  dzieł
literackich.  Tego  typu  otwarcie  pozwala  łączyć  praktyki  literackie  z
perspektywą  antropologiczną.  Poszerza  ono  horyzont  interpretacji
literaturoznawczej o nowe dyskursy literackie: teoretyczno-metaforyczny,
antropologiczny,  feministyczny  oraz  wiele  innych  „języków  opisu”
(określenie Cullera). 

Takie  właśnie  przejście  od  stabilnej  metafizycznej  analizy  do
kulturowego „modelu interpretacyjnego” zaprezentowała w rozprawie o
twórczości Pielewina  Pani mgr J. Siepietowska.
           Już sam fakt podjęcia tego problemu badawczego świadczy  o
wysokiej dojrzałości naukowej Doktorantki. Konieczne jest tu niezwykłe
wyczucie  i  doświadczenie  badawcze  aby  sprostać  zawiłej  wędrówce
służącej  interpretacji  całego  bogactwa  znaków  i  obrazów,
konstytuujących  kreację  estetyki  złożonych  meandrów  dialogowości
tekstów  artystycznych  pisarza  w  ponowoczesnej  przestrzeni  badań
kulturowych.

          Zasadnicza część wywodu merytorycznego Doktorantki otwiera
refleksja  nad  wielością  tekstów  dyskursywnych  zawartych  w
kompozycjach tekstów literackich Pielewina. Jest ona bardzo różnorodna
i nie poddaje się dotychczas ustalonym  kwalifikacjom  teoretyczno – i
historycznoliterackim.  Trudno  bowiem  określić  utwory  Pielewina
jednoznaczną nazwą  genologiczną, usytuować w określonym kształcie
struktury poetyckiej, odnieść do ustalonych nurtów twórczości literackiej
albo określić metodę kreacji artystycznej. Oznacza to zmierzch pewności
i  porządku,  jaki  istniał  w  państwie  nowoczesnym.  To  ono  właśnie
odzwierciedlało  w  sobie  tęsknotę  filozofów  do  powszechnych
i absolutnych standardów prawdy i pewności. W epoce ponowoczesnej
kreatorzy twórczości artystycznej rezygnują z koncepcji mimesis. Sztuka
stała  się  ostentacyjnie  autoreferencjalną,  podkreślającą  swą
konstrukcyjną,  a  nie  odtwórczą  rolę,  dlatego  zmierzając  tropem  J.
Lyotarda,  należy  mówić  o  wielości  językowych i  genologicznych  form
twórczości,  które  uzupełniają    rozszerzają  semantykę  wypowiedzi
artystycznej poprzez  ciągłą aktualizację dyskursu kulturowego określaną
przez  Z.  Baumana  „płynną  nowoczesnością”.  Doktorantka  z  wielką
dokładnością i w szerokiej perspektywie historyczno- literackiej omawia



wielość  tekstów  innorodnych  zawartych  w  tekstach  artystycznych
pisarza. W tej przestrzeni świadomości silnie uwidacznia się  idea dzieła
otwartego U. Eco oraz idea dialogowej struktury narracyjnej M. Bachtina.

           Schematy  fabularne  powieści  Pielewina  odnoszą  się  do
znamiennych  etapów  życia  narodu  rosyjskiego.  Pierwszy  z  nich
wyznacza  etap  istnienia  totalitarnej  rzeczywistości  sowieckiej,  okres
wielkiej  stagnacji  społeczno–  politycznej  w  Rosji.  Drugi  zaś,  otwiera
okres wielkiej przemiany historycznej,   (Gorbaczowowska przebudowa
pod  koniec  lat  dziewięćdziesiątych  XX  wieku),  która  zapoczątkowała
długi  proces  zmiany mentalności  społecznej.  Dokonujący  się proces
transformacji  ustrojowej  zmusza  bohatera  do  przewartościowania
dotychczas  wyznawanych  zasad  postępowania.  Następuje
demitologizacja wzorców heroizmu i dumy narodowej. Dziś rozpościera
się iluzoryczna rzeczywistość zacierająca granice ustalonych wcześniej
tekstów kultury. Kreowana historia nie ma już tylko jednego początku i
jednego końca. Istnieje wiele początków i  wiele końców, wyzbywa się
ona tradycyjnej wizji sekwencjonalności i linearności czasu oraz ciągłości
trwania.  Historia  mogłaby  być  drogowskazem  negatywnych  i
pozytywnych przykładów,  mieszczących wzorce i ostrzeżenia. Pielewin,
zdaniem Autorki rozprawy, ciągle spożytkowując możliwości  stwarzane
przez  literaturę  science  fiction,  media  i  multimedia  wskazuje  na
postępującą  tendencję  zacierania  się  granic  między  sztuką
a  życiem.  Odbiorcy  sztuki  literackiej  ciągle  towarzyszy  odczucie
fragmentarycznej i niepewnej sytuacji egzystencjalnej. Fikcja postmoder-
nistyczna symuluje realność.  Jest  to swoista symulacja,  która nie zna
oryginału, „symulans” symuluje produkt innej symulacji. W powieściach
Pielewina wątki historyczne nie sumują się, fragmenty nie składają się w
logiczną   większą  całość.  Zatem tekst  literacki  pisarza  sytuuje  się  w
kontekście  niegraniczonych  możliwości  tworzenia  nowych  i
zróżnicowanych tekstów kultury. W takiej sytuacji znika głębia gatunkowa
tradycji  kulturowej,  zaciera  się  podstawa  ontologiczna,  rozmywa  się
esencja  semantyczna  jaką   wcześniej  eksponowała  estetyka
modernizmu.  Znaczy to, że wyczerpały się wątki historii    i  wszystko
zostało  już  napisane,  zatem  czas  na  grę,  na  dowolną żonglerkę
motywami  wyjętymi    spod  sekwencjonalnej  kompozycji   układów
usankcjonowanych  kulturą.  Poprzez  stylistyczne  konstrukcje
dialogowych  wypowiedzi  (inter-tekstualność,  palimpsestowość,  wielość



punktów  widzenia),  pisarz  zwraca  się  ku  przeszłości  traktując  ją
jednocześnie jako fragment teraźniejszości. Jeżeli mamy do czynienia z
perspektywą dyskursu gry, to mamy również na uwadze  różne jej formy
realizacji, a wyodrębniony przez Doktorantkę dyskurs karnawalizacji ma
tu  niekwestionowane  uzasadnienie.  Uroczystościom   karnawałowym
towarzyszy  śmiech.  Jest  śmiechem   powszechnie  ludowym,
nastawionym  na  wszystko  i  wszystkich,  w  tym  także  i  samych
uczestników  karnawału  (określenie  M.  Bachtina).  Śmiech  ujawnia
ambiwalentną strukturę ,jest wesoły, pełen radości i jednocześnie szydzi,
wyśmiewa, aprobuje i   neguje. Znaczy to,  że  zjawisko karnawalizacji
ujawnia   rozmaite  formy  satyrycznej  prezentacji  oraz  różne  stopnie
dystansowania  się   wobec rzeczywistości,  która  jest  obiektem satyry.
Mamy tu do czynienia z amplitudą emocjonalnego przeżywania, od stanu
delikatnej   śmieszności  podszytej  ironią,  aż  do  nasilającej  się
sarkastycznej,  bezkompromisowej  groteski  i  absurdu,  w  różnych
wymiarach postępującej degradacji życia współczesnej Rosji.

       W świecie przedstawionym  przez  Pielewina, jak słusznie konstatuje
Doktorantka, nie istnieje realna rzeczywistość,  wszystko jest iluzją,  w
której zatraca się poczucie prawdy i fałszu. Świat w którym przerażony
artysta kieruje swoją subtelną świadomość twórczą przepełnioną troską i
życzliwością   do  ludzi,  nagle  się  cofa  na  widok  dziwacznych  masek,
przebranych manekinów, znikających w oddali  niby twarzy,  rozmaitych
zjaw ze  świata  zwierząt  i  owadów,  wszystko  ulega  transformacji.  I  z
czego tu się śmiać? Może z tego, że daliśmy się omamić  kłamliwej i
sztucznej   ideologii  sowieckiej,  nastawionej  wyłącznie  na  tani  aplauz
uznania  własnej  wyższości  wobec  wrogiej  ideologii  kapitalizmu,  którą
urzeczywistniają kraje Europy Zachodniej i Ameryki.  W zideologizowanej
rzeczywistości sowieckiej, zdaniem Autorki, wszystko jest karnawałowym
przebraniem, sztucznym i widmowym. W takim razie gdzie sytuuje się
prawda   a gdzie fałsz. Wszystko wydaje się przejawem widowiskowej
fantazji dziecięcej wyobraźni, krzykiem wybujałej świadomości człowieka
wymagającego  pomocy  psychiatrycznej.  Cały  świat  Pielewinowskiej
rzeczywistości znajduje się w nieustannym ruchu transformacji zdarzeń,
jest  to  konglomerat  niekończących  się  wariacji  na  rozmaite  tematy
odnoszące  się  do  postaw  ludzi,  idei  i  funkcji  tych  idei.  Kreowane
wydarzenia sytuuje Pielewin w perspektywie „długiego trwania” w historii
i w kulturze. Sięga do struktur archaicznych, do praobrazów świadomości



mitycznej.  Układ  płaszczyzn  czasowych  analizowanych  powieści
najbardziej  uwidacznia się w obrębie narracji  ”szerokiego horyzontu” i
dotyczy przemian społeczno-historycznych na przestrzeni  wieków  lub
kilkunastu  lat.  Tym  samym  jest  to  zagadnienie  trwania  wartości  w
kulturze i w konkretnych okresach historii. Wypowiedź narracyjna stale
przemieszcza  się  z  poziomu  sentencji  diachronicznych  na  poziom
konkretnych realizacji historycznych. Tym samym obnaża się mechanizm
ciągłej  zmiany  w  ocenie  zachowań  bohaterów  Pielewina.  Każde
pojawienie się takiej zmiany jest równocześnie zaprzeczeniem schematu
oczekiwania.  Jest  to  zabieg  demitologizacji,  zresztą  jeden  z  wielu,
występujących w twórczości pisarza. Poddaje on w wątpliwość istniejący
w  świadomości  społecznej  stereotyp  „długiego  trwania”.  Kwestionuje
również wiarygodność tekstów „pamięci zbiorowej”, a zarazem wskazuje
na  podstawowy  problem  zmiany  wartości  i  postaw  ludzkich.  Dlatego
interpretacja wyeksponowanych przez Autorkę archetypów w  twórczości
Pielewina  jest jak najbardziej zasadna, w sposób oczywisty wskazuje na
wyrodnienie wartości w historii i w kulturze. Tak dzieje się na przykład, z
archetypem „idei rosyjskiej”,  jej sakralna wielkość przez wieki tworzyła
poczucie  więzi  kulturowej,  była  wartością  która  wyzwalała
najwznioślejsze uczucia psychologicznej tożsamości narodowej. A dziś,
po  transformacji  ustrojowej  w  Rosji,  idea  ta  w  przestrzeni
konsumpcjonizmu kultury  masowej  traci  siłę  oddziaływania,  całkowicie
znika       z  powierzchni  systemu  aksjologicznego.  Miejsce
wypracowanych  dalekosiężnych  celów  strategii  życiowej  osobowości
ludzkiej  zajmuje  pragmatyzm  nieograniczonych  możliwości  wyboru
gotowych,  powszechnie  dostępnych   i  ciągle  zmieniających  się  dóbr,
które niweczą wysiłek intelektualny człowieka. Przyczynia  się do tego
rozbudowane  instrumentarium  pojęć  w  kategoriach:  wolnego  rynku,
zdeklasowanego   i  pozbawionego  hierarchii  wartości  „wielkiego
społeczeństwa”  zamieszkującego  znaczną  część  kontynentu  jako
warstwy  kulturotwórczej,  zarówno  w  diachronicznym  jak  i
synchronicznym  ujęciu,  wreszcie  wpływ  kształtujących  się  relacji
międzyludzkich  w  globalnej  przestrzeni  kultury  masowej.  Człowiek  w
takiej przestrzeni zatraca się całkowicie, po omacku szuka drogi wyjścia,
stąd  wypływa  ciąg  niekończących  się  metamorfoz.  Może  dlatego
odbiorca prozy Pielewina nie przestaje się śmiać. Śmieje się z zagrożeń
tego świata, które straszą widmem w błazeńskim przebraniu. Śmieje się



również  z samego siebie, że dał się przestraszyć zjawom fatamorgana,
okazał się trąbą jerychońską, dał się wystrychnąć na dudka. Śmieje się
z  groteskowego  świata  ale  ten  chichot  grzęźnie   w  gardle,  staje  się
nieznośny   i  bolesny.  Boli  niemoc  groteski,  jej  bezsilność,  w  kwestii
przemiany rzeczy przerażających w śmieszne. Groteska tylko wskazuje
na straszną rzeczywistość, która w określonych warunkach może stać
się śmieszną i tragiczną. Jednak między pojęciami, groteski i tragizmu
istnieje  zasadnicza  różnica.  Tragedia  wywołuje  szereg  wątpliwości,
stawia  wiele  pytań,  zmusza  do  refleksji  filozoficznej,  jest  otwarta  na
rozmaite dysputy. Groteska zamyka świat i jest przejawem tymczasowej
radości,  tak  jak  okazjonalna  i  krótkotrwała  jest  zabawa karnawałowa.
Groteska wskazuje na rzeczywistość pozbawioną aureoli świętości, jest
strukturą  rozmytą,  bez  wyraźnego  wizerunku  tożsamości  historycznej.
Przestrzeń groteski wypełniają fragmenty rozmaitych mitologii z różnych
zakątków  i  kręgów  kulturowych  świata.  Dziś,  genologię  świadomości
rozmaitych  mitów  zarówno  plemiennych  jak  i  klasycznych  tłumi  i
unicestwia nowa mitotwórcza polityka obliczona na potrzeby gospodarki
rynkowej, nastawionej na powszechną dystrybucję towarów i usług dla
konsumenta  z  tłumu.  Obezwładnioną  jednostką  kieruje
wszechogarniająca siła  mass mediów    i  reklamy.  Osamotnionemu i
zdezorientowanemu  człowiekowi  ktoś  podpowiada  aby  na  spotkanie
biznesowe  koniecznie  przyjechał  wysokiej  klasy  samochodem,  nawet
pożyczonym.  Z  kolei  idolami  młodych  ludzi  nie  są  już  bohaterowie  z
lektur  i  filmów minionej  epoki.  Na przykład,  legendarny Czapajew we
współczesnej literaturze popularnej zdominowanej  przez multimedialny
szum informacyjny występuje jako wybitny bohater, znawca wschodnich
sztuk  walki.  Współczesną  młodzież  nie  interesują  wartości  duchowe
kultury  klasycznej,  wszędzie  nawet  na  drzwiach  lodówki  w  kuchni
przyklejone są wizerunki bohaterów amerykańskiego kina (S. Stallone, A.
Schwarzenegerra) z przepasanymi automatami na piersi. To mit uwiódł
bohatera  i  dokonuje  za  niego   wyborów.  Jednak  kultura  nie  może
przecież  istnieć  bez  tekstów „pamięci  zbiorowej”  (mitów,  stereotypów,
bohaterów  mitycznych),  musi  stwarzać  przestrzeń  wolności  dla
człowieka.  Ale  idee  tekstów  „pamięci  zbiorowej”  ulegają  nieustannej
degradacji.  Obserwując  mechanizm  „długiego  trwania”  historycznego
Pielewin ukazuje faktyczną nieciągłość istnienia wartości przy faktycznej
ciągłości  nazw  je  reprezentujących.  Diagnozy  dokonywane  w  małych



kontekstach  historycznych  prowadzą  do  wniosków  o  zatracaniu  się  i
roztrwanianiu wartości  w historii. Stąd wypływa konieczność tworzenia
nowych mitów, rekonstrukcji starych, przy jednoczesnym, stale obecnym
procesie demitologizacji.

        Ustosunkowując się do całości omawianej tu rozprawy pragnę
podkreślić  że   cechuje  ją  wysoki  stopień profesjonalizmu.  Już samo
przygotowanie  kompozycji  z  precyzyjnie   wypunktowaną  zawartością
treściową i  przemyślaną logiką  wywodu, obejmującą ogrom materiału
przewidzianego  do  opracowania,   przygotowuje  odbiorcę  do  trudnej  i
zarazem   interesującej  lektury.  Wielość  poruszanych  zagadnień,
stawianych  tez  i  postulatów  –  swoistych  mikrotematów  w   szerokim
kontekście  interpretacji   -  pozwala  widzieć w rozprawie   źródło  wielu
możliwych  inspiracji  dla  badan  literacko-kulturowych.  Jednak  po
trzykrotnym  ,  wnikliwym  przeczytaniu  tekstu  rozprawy  nasuwa  się
wątpliwość  o  zasadności  zbyt  obszernych  egzemplifikacji  dla
potwierdzenia słuszności wyeksponowanych tez.  Są one obudowane,
jak  się  wydaje,  nadmierną  ilością  przykładów z  utworów pisarza,  tym
samym niekiedy zaciemniają przejrzystość logicznego wywodu Autorki
rozprawy.  Sądzę,  że  z  niektórych  przykładów   można  spokojnie
zrezygnować.  Z  drobnych  uwag  o  charakterze  redakcyjnym  trzeba
wspomnieć  o  śladowej  obecności  błędów  literowych.  Przejrzyście
natomiast sporządzony jest spis obszernej bibliografii.  Wydzielone  są
działy tekstów źródłowych i opracowań krytycznych w pracach zwartych i
czasopismach naukowych.

     Reasumując,  rozprawę  doktorską  Pani  mgr  Joanny   Zofii
Siepietowskiej pt. Proza Wiktora Pielewina w kontekście współczesnych
dyskursów literackich   uważam  za wartościową poznawczo i  poprawną
metodologicznie.   Dlatego z przekonaniem stwierdzam, iż spełnia ona
wszelkie wymogi ustawowe stawiane przed tego typu pracami i zarazem
wnoszę o dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

    Gdańsk, 07.11.2015.                           dr hab. Tadeusz Bogdanowicz, 
prof. UG                                                      


