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Teorie literatury nie rodzą się z rozumnego namysłu.

Lidia Ginzburg
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wprowadzenie
z archeologii wiedzy o literaturze

Nikt nie obejmie nieobjętego.
Koźma Prutkow

Literaturoznawstwo może być takim samym materiałem dla teorii 
poznania, jak biologia lub nauki ścisłe. Tak, parafrazując wypowiedź 
samozwańczej odkrywczyni literackich systemów światopoglądo-
wych – Olgi Freudenberg1, można określić przedmiot i zarazem wy-
znaczyć ramę metodologiczną prezentowanych tu rozważań.

Dotyczą one historii nowoczesnego literaturoznawstwa teore-
tycznego, które narodziło się w europie środkowej i Wschodniej, 
ale – wbrew diagnozie Galina Tihanova – wcale nie jest dziś mar-
twe2. Przeciwnie, współtworzy ono aktualne debaty nad przed-
miotem, zadaniami i metodami kulturowej teorii literatury. Wiele  
spośród koncepcji wypracowanych w pierwszym trzydziestoleciu 
XX wieku – m.in. „semantologia historyczna” Freudenberg, „pale-
opoetologia” Izraila Frank-Kamienieckiego lub „logika mitu” Jakowa 
Gołosowkera – przemieszcza się dziś do ścisłego centrum antropo-
logicznej tropologii historycznej, neurosemiotycznej narratologii 
lub kognitywistycznej genologii, uzmysławiając możliwości auten-
tycznie transdziedzinowej humanistyki integralnej. Naczelnym ce-
lem tej monografii jest jednak nie przegrupowanie i przewartościo-
wanie modernistycznych projektów teoretycznych z pierwszych 
dekad XX wieku z perspektywy aktualnej wiedzy literaturo- i kul-

1 Pieriepiska Borisa Pastiernaka, sostaw., podgot. tiekstow i kommient. e. Pastier-
nak, J. Pastiernak, Moskwa 1990, s. 111 (Moskwa, 17 II 1928 r.: „litieratura możet 
byt’ takim że matieriałom tieorii poznanija, kak i jestiestwoznanije ili tocznyje 
nauki”).

2 Zob. G. Tihanov, Dlaczego nowoczesna teoria literatury narodziła się w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej? (I dlaczego dziś jest martwa?), przeł. M. Adamiak, 
„Teksty Drugie” 2007, nr 4.
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turoznawczej (tę pracę z naddatkiem wykonują zachodnioeuropej-
scy i amerykańscy bachtinologowie)3, ale próba zasadniczej rewizji 
ich metodologiczno-epistemologicznych podstaw. Wzorem Borisa 
Paramonowa i Patricka Sériota historyczne języki literaturoznawcze 
traktuję tu przede wszystkim jako formy światopoglądowej ekspre-
sji, kompleksy ideowe charakterystyczne dla stylu lokalnych kultur 
naukowych4.

Nadrzędnym układem odniesienia proponowanej tu archeologii 
środkowo- i wschodnioeuropejskiego strukturalizmu jest epistemo-
logia historyczno-porównawcza. Jej założenia sprecyzowane w pi-
smach Ludwika Flecka o teorii i historii stylów myślowych5, formu-
łowane w tym samym niemal czasie w oryginalnej literaturoznawczej 
gnoseologii Freudenberg – przesądzają dziś o kształcie nowo po-
wstającej antropologii historycznej kultury i uwidaczniają się w wie-
lu ponowoczesnych nurtach antropologii kulturowej (m.in. antropo-
logii interpretatywnej i etnografii myśli współczesnej)6 aspirujących 
do antropologii (etnografii) poznania. epistemologia historyczno- 
-porównawcza stanowi też punkt wyjścia rozlicznych współczesnych 
literaturoznawczych projektów antropologicznych obejmujących ba-

3 Zob. Ja – Inny. Wokół Bachtina, red. D. Ulicka, t. 2, Kraków 2009.
4 Zob. B. Paramonow, Formalizm: mietod ili mirowozzrienije?, „Nowoje litieratur-

noje obozrienije” 1996, N 14; P. Sériot, Structure et totalité: Les origines intellec-
tuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale, Paris 1999 (korzystam 
z rosyjskiego przekładu tej monografii: Struktura i cełostnost’: Ob intielektual-
nych istokach strukturalizma w centralnoj i wostocznoj Jewropie 1920–30-je gg, 
awtorizowannyj pieriewod s francuskogo N. Awtonomowa, Moskwa 2001,  
s. 34).

5 Zob. L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki 
o stylu myślowym i kolektywie myślowym, przeł. z j. niem. M. Tuszkiewicz, wstęp 
do wyd. pol. Z. Cackowski, Lublin 1986. Zob. Cognition and Fact. Materials on 
Ludwik Fleck, eds. R. S. Cohen, T. Schnelle, Dordrecht–Boston–Lancaster– 
–Tokyo 1986; W. Porus, Na puti k srawnitielnoj epistiemołogii, w: L. Fleck, Woz-
niknowienije i razwitije naucznogo fakta: Wwiedienije w tieoriju stila myszlenija 
i myslitielnogo kollektiwa, sostaw., priedisł., pieriewod s anglijskogo, niemiecko-
go i polskogo jazykow, obszcz. ried. W. Porus, Moskwa 1999.

6 Zob. m.in. C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii inter-
pretatywnej, przeł. D. Wolska, Kraków 2005; idem, Zastane światło. Antropolo-
giczne refleksje na tematy filozoficzne, wstęp, przeł. Z. Pucek, Kraków 2003.



13Z ARCHeOLO GII  WIeDZy O LITeR ATURZe

danie procesów kulturowej pamięci (w tym także pamięci literaturo-
znawczej) i zorientowanych na semantykę historyczną7. Patronuje 
„nowym historiom” tzw. rosyjskiej szkoły formalnej8 i „archeolo-
giom” wschodnio- i środkowoeuropejskiego strukturalizmu języko-
znawczego, które wyrastają z inspiracji Michela Foucaulta, Gastona 
Bachelarda lub Georges’a Canguilhema9. Tworzy ramę dla herme-
neutycznych komentarzy filologów badających archiwa „kółek 
Bachtinowskich” (newelskiego i witebskiego), Moskiewskiego Koła 
Lingwistycznego, Państwowego Instytutu Historii Sztuk (GIII) lub 
Grupy Semantyki Mitu i Folkloru Sekcji Paleontologicznej Instytutu 
Jafetyckiego.

Wspólne tym praktykom badawczym jest ujmowanie ewolu-
cji teorii literatury jako fragmentu historii intelektualnej moderni-
zmu ukierunkowanej w pierwszym rzędzie na uwypuklenie lokalnej, 
kulturowo-historycznej specyfiki epistemologicznej jego środkowo- 
i wschodnioeuropejskich odmian. Głównym przedmiotem dociekań 
są natomiast – niewidoczne z perspektywy Kuhnowskiego „paradyg-
matyzmu” – procesy inkubacji faktów naukowych10. „Biologia – pisał 
Fleck – nauczyła mnie badać każdą podlegającą rozwojowi dziedzi-

7 Zob. J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z po-
granicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006, s. 5. Zob. m.in. idem, 
Szkice z historii fabuł. Neurosemiotyczne i antropologiczne przesłanki genezy fa-
buł, Warszawa 1986; D. Ulicka, Widma formalizmu, w: Stereotypy w literaturze 
(i tuż obok), red. W. Bolecki, G. Gazda, Warszawa 2003, s. 11–12; eadem, O funk-
cji poznawczej „literatury” i „wiedzy o literaturze” (tezy do przyszłej antropolo-
gii literaturoznawstwa), „Teksty Drugie” 2005, nr 5; eadem, Literaturoznawcze 
dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, Kraków 2007; W. Iwanow, Pierwaja triet’ dwadcatogo wie-
ka w russkoj kulturie: mudrost’, razum, iskusstwo, w: idem, Izbrannyje trudy po 
siemiotikie i istorii kultury, t. 6: Istorija nauki: Niedawnieje proszłoje (XX wiek), 
Moskwa 2009.

8 A. Dmitriew, J. Lewczenko, Nauka kak prijem: jeszcze raz o mietodołogiczeskom 
nasledii russkogo formalizma, „Nowoje litieraturnoje obozrienije” 2001, N 50: 
1920-jе gody kak intielektualnyj riesurs: w pole formalizma; B. Paramonow, For-
malizm: mietod ili mirowozzrienije?; D. Ulicka, Widma formalizmu; I. Kalinin, 
Istorija litieratury: mieżdu parodiej i dramoj (k woprosu o mietaistorii russkogo 
formalizma), „Nowoje litieraturnoje obozrienije” 2005, N 71.

9 Zob. P. Sierio, Struktura i cełostnost’.
10 Zob. ibidem, s. 322–326.
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nę wiedzy zawsze z punktu widzenia historii jej rozwoju. Któż dzisiaj 
uprawiałby anatomię bez embriologii?”11 Tę samą myśl formułowała 
badaczka „semantycznej paleontologii” historycznych „epok myślo-
wych”: „Dla większości filologów fakt powstaje w momencie swoich 
narodzin. Jednak biolog będzie się z tego śmiał. Problem powstania 
faktu jest nieodłączny od problemu jego specyfikacji”12.

Historyzm porównawczo-epistemologiczny pozwala nie tylko 
wyeksponować ciągłość rozwojową refleksji literaturoznawczej, ale 
także uwydatnić „kulturową naturę” wypowiedzi naukowych sytu-
owanych w kontekście całokształtu ich historyczno-intelektualnych 
uwarunkowań. Wyjaskrawia odrębność szkół, kierunków, poetyk, 
form i gatunków pisarstwa naukowego ukształtowanych we wzajem-
nie odległych językowo, geograficznie i politycznie obszarach kultu-
rowych. Przede wszystkim jednak uzmysławia, że „historia jest naj-
ważniejszą formą samoświadomości nauki”13.

Fenomen biologizmu w modernistycznej humanistyce rosyjskiej 
to problem kontrowersyjny, wielowymiarowy i trudny do całościo-
wego przedstawienia. Jest jednak na tyle ważny i bogaty w konse-
kwencje, że warto podjąć próbę jego systematycznego rozpozna-
nia – tutaj zawężonego do obszaru nauki o literaturze pierwszego 
trzydziestolecia XX wieku. Głównym tematem tej książki jest ukryty 
dyskurs modernistycznego literaturoznawstwa rosyjskiego wspólny 
dla uczonych z rozmaitych metodologicznych wyznań i kształtujący się 
pod naporem nowoczesnej biologii oraz witalistycznych nurtów eu-
ropejskiej filozofii.

Biologizm zasługuje na uwagę przede wszystkim dlatego, że sta-
nowi o formacyjnej specyfice wschodnioeuropejskiego modernizmu 
i pozwala opisać na nowo pewien szczególny typ historyczno-kultu-

11 L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, s. 46.
12 O. Freudenberg, Obraz i poniatije, w: eadem, Mif i litieratura driewnosti, so-

staw., podgot. tieksta, kommient. i poslesł. N. Braginskaja, otwietstw. ried.  
e. Mieletinskij, Moskwa 1978, s. 427. Por. eadem, Obraz i pojęcie, przekład i po-
słowie B. Żyłko, Gdańsk 2009, s. 368.

13 M. Szapir, Moskowskij lingwisticzeskij krużok (1915–1924), Russkij Fond Fun-
damientalnych Issledowanij (Nauki o czełowiekie i obszczestwie), http://www.
rfbr.ru/pics/28454ref/file.pdf (04.12.2010).
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rowych uwarunkowań i rozwojowych osobliwości ważny dla historii 
intelektualnej pierwszej połowy XX wieku. Rekonstrukcja założeń 
badawczych wschodnioeuropejskich biologistów zmienia bowiem 
dość zasadniczo utrwaloną w historii nauki koncepcję ogólnoeu-
ropejskiego zasięgu przełomu antypozytywistycznego (antynatura-
listycznego) w humanistyce i nakazuje rewizję jego kanonicznych 
wyznaczników – przede wszystkim epistemologicznej i metodolo-
gicznej emancypacji humanistyki wobec nauk przyrodniczych oraz 
rezygnacji z przyrodoznawczego nomotetyzmu na rzecz ujęć idio-
graficznych właściwych naukom historycznym. W kontekście rosyj-
skiego modernizmu pierwszego trzydziestolecia XX wieku postulat 
rozstrzygającego i definitywnego rozłamu „nauk o duchu” („nauk 
o kulturze”) i „nauk o przyrodzie” traci impet, który nadali mu badeń-
scy neokantyści. Integracja obu domen wiedzy na obszarze wschod-
nioeuropejskim w żadnym wypadku nie świadczy jednak o tym, że 
teoretyczne projekty rosyjskich literaturoznawców zostały odcięte 
od nurtów zachodnioeuropejskiej humanistyki antypozytywistycz-
nej w starorzeczu dziewiętnastowiecznego scjentyzmu i przyrod-
niczego nomotetyzmu. Formacyjna specyfika wschodnioeuropej-
skiego modernizmu wyłania się bowiem tyleż z ponadnarodowej, 
międzydyscyplinarnej wymiany idei, słowników i metodologii ubie-
głego przełomu wieków, co z osobnych tendencji intelektualnych za-
dawnionych na tym obszarze kulturowym przynajmniej od dwóch 
stuleci. To one przesądziły o bezprecedensowych w skali europej-
skiej sposobach różnicowania i scalania przyrodoznawstwa i huma-
nistyki. Niezależnie od dziedziny artykulacji, najbliższym układem 
odniesienia biologistycznych idei w Rosji pierwszego trzydziesto-
lecia XX wieku pozostawała neoromantyczna Lebensphilosophie  
adaptowana na posłowianofilskim (i poschellingowskim) gruncie 
tzw. prawosławnego ontologizmu i stymulująca rozwój antydarwi-
nistycznych koncepcji biologicznych: neolamarkistowskich i neowi-
talistycznych.

Badania nad kulturowymi postaciami biologizmu krystalizują-
cymi się już w pierwszych dekadach XX wieku dobitnie pokazują, że 
antypozytywistyczne rozłączenie humanistyki (a wraz z nią wiedzy 
o literaturze) i przyrodoznawstwa było zerwaniem nie z naukami 
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biologicznymi w ogóle, ale wyłącznie ze ściśle określonym historycz-
nie rodzajem biologicznej teorii i z konkretnym typem biologistycz-
nie ugruntowanego dyskursu humanistycznego. Przełom antypozy-
tywistyczny oznaczał nie wykluczenie, ale przemianowanie relacji 
obu dyscyplin zgodnie z nową samowiedzą nauk humanistycznych 
i nowoczesną samoświadomością nauk przyrodniczych.

Jeżeli dostrzec, że zagadnienia metodologicznej, konceptualnej 
i terminologicznej interferencji nauk biologicznych i humanistycz-
nych wzbudzają obecnie coraz większe zainteresowanie, to kwestia 
wczesnodwudziestowiecznej genezy tych relacji zdaje się wprost pa-
ląca. Ostatnie tylko dwudziestolecie XX wieku w kulturowo zorien-
towanej nauce o literaturze przyniosło intensywny rozwój m.in. eko-
krytycyzmu14 (wraz z jego głośną odmianą ekofeministycznej historii 
i teorii literatury)15, biopoetyki16, biotematyki17 i adaptacjonizmu18, 

14 „ekologiczni krytycy literaccy” prezentują się głównie na łamach pisma „In-
terdisciplinary Studies in Literature and environment” (ISLe), które jest orga-
nem Stowarzyszenia do Badań nad Literaturą i środowiskiem (Association for 
the Study of Literature and environment). Zob. m.in. M. Branch, Ecocriticism: 
Surviving Institutionalization in the Academic Environment (ISLe 1994, Vol. 2,  
No. 1); G. A. Love, Science, Anti-Science, and Ecocriticism (ISLe 1999, Vol. 6,  
No. 1); R. Kern, Ecocriticism. What Is It Good For? (ISLe 2000, Vol. 7, No. 1);  
J. Carroll, Organism, Environment, and Literary Representation (ISLe 2002,  
Vol. 9, No. 2); R. Wess, Geocentric Ecocriticism (ISLe 2003, Vol. 10, No. 2);  
K. Kroeber, Ecological Literary Criticism: Romantic Imagining and the Biology of 
Mind, New york 1994; G. A. Love, Practical Ecocriticism: Literature, Biology, and 
the Environment, Charlottesville 2003; G. Garrard, Ecocriticism (The New Criti-
cal Idiom), London–New york 2004.

15 Zob. m.in. Ecofeminist Literary Criticism: Theory, Interpretation, Pedagogy 
(Environment Human Condition), eds. G. Gaard, P. D. Murphy, Urbana 1998; 
New Essays in Ecofeminist Literary Criticism, ed. G. Carr, Lewisburg, PA 2000;  
G. Gaard, P. D. Murphy, A Dialogue on the Role and Place of Literary Criticism 
within Ecofeminism (ISLe 1996, Vol. 3, No. 1: Ecofeminist Literary Criticism).

16 Zob. m.in. Biopoetics: Evolutionary Explorations in the Arts, eds. F. Turner,  
B. Cooke, Lexington, Ky. 1999.

17 B. Cooke, The Promise of a Biothematics, w: Sociobiology and the Arts, eds. J. B. Be-
daux, B. Cooke, Amsterdam 1999.

18 Zob. m.in. J. Carroll, Adaptationist Literary Study: An Emerging Research Pro-
gram, „Style” 2003, No. 36; idem, Literary Darwinism. Evolution, Human Na-
ture and Literature, New york–London 2004; idem, Evolution and Literary The-
ory, Columbia–London 1995; idem, Literary Study and Evolutionary Theory: 
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które wyrosły z inspiracji socjobiologicznych i zasilane są przez 
współczesny darwinizm (lub pośrednio: biologiczno-psychologiczny 
pragmatyzm), ekologię behawioralną, poetykę antropologiczną 
i psychologię ewolucyjną19. Do obszarów szczególnie intensywnie 
eksplorowanych od kilku dziesięcioleci należą pogranicza neurose-
miotyki i historii kultury, neurosemiotyczna narratologia i tropolo-
gia20, a szczególnie możliwości międzymetodologicznej współpracy 
literaturoznawstwa, kognitywistyki (cognitive science) i neuronauki 
(neuroscience)21. Zarówno biologistycznie zorientowana humanisty-
ka ostatnich dekad XX wieku, jak i kognitywistycznie, semiotycznie 
lub kulturalistycznie zorientowana biologia teoretyczna (m.in. bio-
semiotyka, ekosemiotyka, teorie „trzeciej kultury”, koncepcje ludz-
kiej świadomości wsparte na założeniach darwinizmu kosmicznego 
lub coraz potężniejsza memetyka jako dyscyplina badająca życie po-

A Review Essay, „Human Nature” 1998, No. 9; R. Storey, Mimesis and the Hu-
man Animal: The Biogenetical Foundation of Literary Representation, evan- 
ston 1996.

19 Zob. J. Carroll, Poststructuralism, Cultural Constructivism and Evolutionary Bi-
ology oraz Pluralism, Poststructuralism, and Evolutionary Theory, w: idem, Lite-
rary Darwinism; The Literary Animal: Evolution and the Nature of Narrative 
(Rethinking Theory), eds. J. Gottschall, D. S. Wilson, forewords e. O. Wilson,  
F. Crews, evanston, Illinois 2005.

20 Zob. m.in. J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna; idem, 
Szkice z historii fabuł. Neurosemiotyczne i antropologiczne przesłanki genezy fa-
buł; idem, Mózg i znak, Warszawa 1991.

21 Zob. m.in. M. T. Crane, A. Richardson, Literary Studies and Cognitive Science: 
Toward a New Interdisciplinarity, „Mosaic” 1999, Vol. 32, No. 2; A. Richardson, 
Cognitive Science and the Future of Literary Studies, „Philosophy and Litera-
ture” 1999, Vol. 23, No. 1; Literature and the Cognitive Revolution, eds. A. Richard-
son, F. F. Steen, „Poetics Today” 2002, Vol. 23, No. 2; N. Babuts, The Dynamics of 
the Metaphoric Field: A Cognitive View of Literature, Newark 1992; M. Bortolussi,  
P. Dixon, Psychonarratology: Foundations for the Empirical Study of Literary Re-
sponse, New york 2003; M. T. Crane, Shakespeare’s Brain: Reading with Cogni-
tive Theory, Princeton 2001; N. N. Holland, Where Is a Text?: A Neurological 
View, „New Literary History” 2002, Vol. 33, No. 1; R. Schleifer, The Poetics of 
Tourette Syndrome: Language, Neurobiology, and Poetry, „New Literary Histo-
ry” 2001, Vol. 32, No. 3.
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zagenetycznej informacji kulturowej)22 podejmują często problemy 
sygnalizowane na przełomie XIX i XX stulecia.

Dla metodologii i historii nowoczesnej teorii literatury diagno-
za biologistycznego podłoża modernistycznego literaturoznawstwa 
rosyjskiego ma ogromne znaczenie. Pozwala istotnie zmodyfikować 
dotychczasowy obraz genealogii, właściwości, roli i pozycji środko-
wo- i wschodnioeuropejskiego prestrukturalizmu w dziejach literatu-
roznawstwa teoretycznego i – szerzej – w historii intelektualnej mo-
dernizmu. Z kolei w obrębie samej prestrukturalistycznej formacji 
literaturoznawczej badania nad fenomenem biologizmu prowadzą do 
istotnych przetasowań, a nawet zmiany utrwalonej hierarchii i rewizji 
stereotypów współtworzących ją szkół i kierunków metodologicznych. 

Wzorem założycieli tartuskiej szkoły semiotycznej, badaczy 
z Rosyjskiej Szkoły Antropologicznej i rosyjskich postsemiotyków 
mianem „prestrukturalizmu” określam tu nie tylko „metodę formal-
ną” Opojazu i Moskiewskiego Koła Lingwistycznego, którą Roman 
Jakobson nazywał wprost „dziecięcą chorobą strukturalizmu”23, ale 

22 Założenia zwrotów kognitywistycznego i semiotycznego w biologii referuje 
m.in. K. Kull, On Semiosis, Umwelt, and Semiosphere, „Semiotica” 1998, Vol. 120, 
No. 3/4; Semiotic Paradigm in Theoretical Biology, w: Lectures in Theoretical Bi-
ology: The Second Stage, eds. K. Kull, T. Tiivel, Tallin 1993. O rozwoju biose-
miotyki zob. m.in. K. Kull, A Brief History of Biosemiotics, w: Biosemiotics: In-
formation, Codes and Signs in Living Systems, ed. M. Barbieri, New york 2007; 
Introduction to Biosemiotics: The New Biological Synthesis, ed. M. Barbieri, Ber-
lin 2007; Biosemiotics in Transdisciplinary Contexts, ed. G. Witzany, Salzburg 2007; 
J. eder, H. Rembold, Biosemiotics – a paradigm of biology: biological signal-
ling on the verge of deterministic chaos, „Naturwissenschaften” 1992, No. 79;  
J. Hoffmeyer, Signs of Meaning in the Universe, Bloomington 1996. Problem 
kulturowego zwrotu w najnowszych naukach biologicznych wielostronnie na-
świetla D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczes- 
nym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008; Infosfera. Memetyczne kon-
cepcje kultury i komunikacji. Antologia, wyb. i oprac. D. Wężowicz-Ziółkow-
ska, Katowice 2009; „Teksty z ulicy” 2005–2007, nr 9–11 („Zeszyty memetyczne”,  
red. D. Wężowicz-Ziółkowska).

23 R. Jakobson, Rieplika, „Slowo a Slovesnost” 1935, N 1, s. 139; cyt. za: e. Bojtár, 
Slavic Structuralism, transl. from Hungarian H. Thomas, Budapest 1985, s. 10. 
Por. K. Pomorska, Russian Formalism in Retrospect, w: Readings in Russian Po-
etics: Formalist and Structuralist Views, eds. L. Matejka, K. Pomorska, Cambridge, 
Ma. 1971, s. 274.
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także niektóre realizacje „metody paleontologicznej” (genetycz-
no-socjologicznej), jaka wykrystalizowała się na przeciwległym 
biegunie metodologicznym porewolucyjnego literaturoznawstwa 
rosyjskiego w nurcie tak zwanej jafetydologii („semantyki paleonto-
logicznej”) Nikołaja Marra, która jeszcze do niedawna była spychana 
na peryferie naukowego folkloru24. W pracach jej najwybitniejszych 
przedstawicieli: Olgi Freudenberg, Izraila Frank-Kamienieckiego 
i Władimira Proppa rosyjscy semiotycy rozpoznali prefiguracje naj-
ważniejszych nurtów strukturalizmu: od semiotyki moskiewsko- 
-tartuskiej do zachodnioeuropejskich wariantów semiotyki struktu-
ralnej, strukturalizmu antropologicznego i generatywnych gramatyk 
narracyjnych25. Nazwa „prestrukturalizm” jest oczywiście z różnych 
względów metodologicznych i historycznych równie niewygod-
na i kontrowersyjna, jak „polska szkoła formalna”26 lub „pre-post-
strukturalizm” Janusza Sławińskiego27. Uzmysławia palącą potrzebę 
całościowej, porządkującej rewizji dotychczasowych sposobów pe-
riodyzacji i nazewnictwa lokalnych, historycznych odmian wschod-
nio-i środkowoeuropejskiego „strukturalizmu”. Nie są to jednak za-
dania, którym zdołałaby sprostać niniejsza monografia.

Rekonstrukcja odmian rosyjskiego biologizmu teoretycznolite-
rackiego pokazuje, że formacja strukturalistyczna nie była w swoim 
punkcie wyjścia określona wyłącznie przez znakomicie już rozpo-
znane wpływy lingwistycznej szkoły Jana Baudouina de Courtenay 

24 Zob. m.in. W. Iwanow, Pierwaja triet’ dwadcatogo wieka w russkoj kulturie: mu-
drost’, razum, iskusstwo, s. 51; M. Jampolskij, Istorija kultury kak istorija ducha 
i jestiestwiennaja istorija, „Nowoje litieraturnoje obozrienije” 2003, N 59.

25 Zob. m.in. J. Łotman, О. М. Freudenberg kak issledowatiel kultury, „Trudy po 
znakowym sistiemam” 1973, N 6; e. Mieletinskij, Srawnitielnaja tipołogija fol-
kłora (istoriczeskaja i strukturnaja), w: Philologica. Issledowanija po jazyku 
i litieraturie. Pamiati akadiemika Wiktora Maksimowicza Żyrmunskogo, Le-
ningrad 1973; idem, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, przedmową opatrzyła  
M. R. Mayenowa, Warszawa 1981; idem, Strukturno-tipołogiczeskoje izuczenije 
skazki, w: W. Propp, Morfołogija skazki, Moskwa 1969.

26 Zob. A. Karcz, The Polish Formalist School and Russian Formalism, Roche- 
ster 2004.

27 Zob. W. Bolecki, Janusz Sławiński: U źródeł polskiego poststrukturalizmu, w: J. Sła-
wiński, Prace wybrane, t. 1: Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakow-
skiej, Kraków 1998.
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i Ferdinanda de Saussure’a28. W znaczącym zakresie to nowoczes- 
ne nauki biologiczne dostarczały modernistycznemu literaturo-
znawstwu rosyjskiemu silnych inspiracji metodologicznych, okre-
ślały jego terytorium przedmiotowe i zadania badawcze, podsuwały 
modele opisu, wzory konceptualizacji i kategoryzacji zjawisk literac-
kich. Stymulowały i kształtowały „wyobraźnię teoretyczną” poetolo-
gów. Pisał Andriej Bieły:

[…] estetyka obrazów histologicznych i embriologicznych poraża wy-
obraźnię; „misterium” faz kariokinetycznego podziału komórek, kształ-
towania się listków zarodkowych (mezo-, egzo- i ektodermy) przeży-
wam tak, jak niegdyś dramaty Ibsena29.

Ponadto wydaje się, że dopiero optyka biologizmu jako dominan-
ty macierzystego kontekstu intelektualnego rosyjskich literaturo-
znawców gwarantuje zasadne, dostatecznie zwarte, przejrzyste, 
a przede wszystkim „nieinwazyjne” odczytanie zarówno formuło-
wanych przez nich koncepcji teoretycznych, jak i sposobów ich wy-
łożenia uznawanych dotychczas albo za ciemne, autokomunikatyw-
ne i „pozarozumowe”, albo przeciwnie – za doskonale przezroczyste, 
tzn. dające się w pełni zrekonstruować i wyeksplikować w językach 
analizy semiotyczno-strukturalnej zbrojnej w „syntagmy”, „paradyg-
maty”, „struktury”, „systemy”, „binarne opozycje”, signifiants i signi-

28 Problem arbitralności historycznego związku strukturalnej poetyki i lingwisty-
ki najzwięźlej sformułował T. Todorov, Poetyka, przeł. S. Cichowicz, Warszawa 
1984, s. 18. O wpływie kazańskiej szkoły lingwistycznej oraz de saussure’owskich 
inspiracjach „rosyjskich formalistów” zob. m.in. V. Reznik, Re-socialising Saus-
sure: Aleksandr Romm’s Unpublished Review of „Marxism and the Philosophy of 
Language”, „Cahiers de l’ILSL” 2008, No. 24; Kommientarii ot sostawitielej [O li-
tieraturnoj ewolucyi], w: J. Tynianow, Poetika. Istorija litieratury. Kino, izd. pod-
got. e. Toddes, A. Czudakow, M. Czudakowa, Moskwa 1977, s. 522–523; K. Po-
morska, Teoria języka poetyckiego i przedmiot poetyki w tzw. szkole formalnej, 
„Pamiętnik Literacki” 1963, nr 4; Z. Saloni, Jan Baudouin de Courtenay a poety-
ka formalistów, „Pamiętnik Literacki” 1971, nr 1; A. Wierzbicka, Rosyjska szko-
ła poetyki lingwistycznej a językoznawstwo strukturalne, „Pamiętnik Literacki” 
1965, nr 2; L. Matejka, The Formal Method and Linguistics; K. Pomorska, Russian 
Formalism in Retrospect.

29 A. Biełyj, Na rubieże dwuch stoletij, Moskwa–Leningrad 1931.
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fiés30. Zastosowania tych języków terminologicznych zdecydowały 
o przekształceniu biologistycznych koncepcji teoretycznoliterackich 
w zupełnie inne „fakty naukowe”: „morfologii bajki” w generatywną 
gramatykę (lub syntagmatykę) fabuł i gatunków, „semantycznej pa-
leontologii” – w paradygmatykę tekstów kulturowych31. Próba prze-
świetlenia rosyjskiego prestrukturalizmu promieniami genetycznie 
bliskiej mu biologii teoretycznej pozwala przekroczyć kręgi interpre-
tacyjne zakreślone dla tego pisarstwa literaturoznawczego przez se-
miotyków tartuskich i zachodnioeuropejskich semiologów.

Rekonstrukcja teoretycznoliterackiego biologizmu pierwszego 
trzydziestolecia XX wieku odsłania swoistą dialektykę32 nowoczes-
nego literaturoznawstwa – ścieranie się antynomicznych poglądów 
metodologicznych, poetologicznych i ideologicznych w dążeniu do 
wypracowania nowych metod badawczych i określenia statusu nowo 
powstającej teorii literatury nie w opozycji, ale w korelacji z rodzący-
mi się z nią równocześnie dyscyplinami naukowymi, m.in. z nowo-
czesnymi naukami biologicznymi.

Można powiedzieć, że modernistyczne literaturoznawstwo ro-
syjskie pierwszych dekad XX wieku tworzy unikalną w skali świa-
towej formację fliszową, w której „układ miękki”33 jest poddawany 
ciśnieniu „twardych” nauk przyrodniczych. Dla metodologa i histo-
ryka literaturoznawstwa teoretycznego stanowi ono obszar wprost 
laboratoryjny. Umożliwia pracę na automodelach refleksji teoretycz-

30 Najwyrazistszy jest pod tym względem przypadek O. Freudenberg, o którym 
pisałam w rozprawie: Obraz –pojęcie – narracja: „noologia” Olgi Michajłowny 
Frejdenberg, w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, 
red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004, s. 261–270.

31 Zob. m.in. J. Łotman, О. М. Freudenberg kak issledowatiel kultury, s. 483–485;  
e. Mieletinskij, Srawnitielnaja tipołogija folkłora (istoriczeskaja i strukturnaja), 
s. 390; idem, Poetyka mitu.

32 O dialektycznym rozwoju wielkich formacji historyczno-kulturowych pisał 
w Polsce H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizmu polskiego, w: idem, Przekro-
je i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie, Warszawa 1967. O antyno-
miczności modernizmu zob. m.in. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena hi-
storycznoliterackie, Wrocław 2002; idem, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy 
(tezy), „Teksty Drugie” 2002, nr 4.

33 Określenie T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków 1993,  
s. 126.
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noliterackiej i pozwala prześledzić ewolucje teorii literatury w relacji 
do innych dziedzin poznania naukowego i artystycznego. Wypada 
jednak podkreślić, że uwagę zwraca tu tylko szczególne zagęszcze-
nie i radykalizacja związków teorii literatury i nauk pokrewnych na 
stosunkowo wąskim wycinku literaturoznawczej historii. Z punk-
tu widzenia historii literaturoznawstwa teoretycznego relacje te nie 
są bowiem niczym nadzwyczajnym: języki teoretycznoliterackie sta-
nowią zawsze „korelaty historycznych metod analizy (rozumienia) 
przyjmowanych przez inne dyscypliny wiedzy”34. Z tej rozstrzygają-
cej roli impulsów z innych dziedzin w rozwoju teorii literatury do-
brze zdawali sobie sprawę twórcy nowoczesnego literaturoznawstwa. 
Rosyjska „młodoformalistka” Lidia Ginzburg pisała w znamiennym, 
antydarwinistycznym języku swojego pokolenia:

Zamiast spokojnej ewolucji, nauce o literaturze przeznaczony był roz-
wój nieciągły, szybki i pokawałkowany jak krótkometrażowy montaż.
 Nie mogła rozwijać się wyłącznie siłą własnego impetu, wymagała 
bodźców z zewnątrz i krzyżowania z innymi szeregami. Obawiam się, 
że jesteśmy pasożytami, które po to, by nie umrzeć z głodu (lub z nudy) 
muszą żywić się socjologią (ejchenbaumowskie „życie literackie”), lin-
gwistyką (Winogradow i in.) lub bieżącą literaturą. Dla tych, którzy 
mienią się nie tylko historykami lub teoretykami literatury, ale także 
znawcami słowa, brak tego typu związków i impulsów jest zgubny35.

Tak wykadrowany obszar badań ma dla historyka teorii literatury 
znaczenie „laboratoryjne” także dlatego, że umożliwia obserwację 
złożonych procesów kształtowania się terminologii dyscypliny na-
ukowej, która właśnie zaczynała wyłaniać się w nowoczesnej posta-
ci. Terminologia ta powstawała ze słownictwa potocznego oraz ter-
minologii innych, dojrzalszych lub kształtujących się równocześnie 
z nowoczesnym literaturoznawstwem dyscyplin wiedzy. Można po-
wiedzieć, że to „terminologia in statu nascendi, kiedy każde słowo 
niemal na oczach czytelnika wychwytywane jest z rodzimego ży-

34 Zob. W. Bolecki, Niebezpieczne związki, „Teksty Drugie” 2005, nr 5, s. 6.
35 L. Ginzburg, Iz zapisiej 20-ch godow, w: Estieticzeskoje samosoznanije russkoj 

kultury: 20-je gody XX wieka. Antołogija, sost. G. Biełaja, Moskwa 2003, s. 638.
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wiołu [w tym wypadku – mowy potocznej lub słownika innej dys-
cypliny naukowej] do użycia w roli terminu [...] i jeszcze trzepocze 
jak wyłowiona właśnie ryba”36. Aromorfoza, mutacja, nomogeneza, 
ewolucja, konwergencja, paleontologia lub morfologia w moderni-
stycznym literaturoznawstwie rosyjskim to nie terminy biologiczne, 
ale „katachrezy terminów”37. W nawiązaniu do rozpoznań Siergieja 
Awierincewa, który badał procesy wyłaniania się helleńskich termi-
nów filozoficznych z żywiołu mowy potocznej, można zauważyć, 
że między terminem biologicznym a literaturoznawczym „rozcią-
ga się strefa, w której słowa oswobadzają się ze ścisłej przynależno-
ści do swojego zwykłego miejsca, przemieszczają, występują ze swo-
ich brzegów, z tożsamości ze sobą samym”38. Awierincew obszar ten 
nazywa „strefą metafory”. Ta szczególna proliferacja metafor i kata-
chrez terminologicznych wydaje się przy tym istotnym wyróżnikiem 
wczesnych etapów rozwoju każdej dyscypliny naukowej. Z perspek-
tywy biologów „aromorfoza” i „epigeneza” w wypowiedziach litera-
turoznawczych są zastygłymi katachrezami i oksymoronami, tj. ter-
minami biologicznymi używanymi systematycznie w niewłaściwym 
znaczeniu39. Dla teoretyka literatury są narzędziami poznawczy-
mi, które służą nie tylko opisowi, ale także odkrywaniu związków 
między rzeczami i zjawiskami. To „metafory w funkcji epistemolo-
gicznie kreacyjnej”40 – jak powiedzieliby filozofowie nauki. Dla hi-
storyka literaturoznawstwa „nadużycia”, „rozszerzenia” i „poślizgi” 
semantyczne w wypowiedziach teoretyków literatury są językowy-
mi wykładnikami stylu myślowego, które powinny zostać zbadane 
w pierwszej kolejności jako nośniki „stylowego zabarwienia”41.

36 Zob. S. Awierincew, Kłassiczeskaja grieczeskaja fiłosofija kak jawlenije istoriko-
litieraturnogo riada, w: S. Awierincew, I. Frank-Kamienieckij, O. Freudenberg, 
Ot słowa k smysłu. Problemy tropogienieza, Moskwa 2001, s. 87.

37 Ibidem, s. 90.
38 Ibidem.
39 Zob. ibidem, s. 92.
40 Zob. A. Motycka, Epistemologiczna funkcja metafory w nauce, w: eadem, Na-

uka a nieświadomość. Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia, Wrocław 1998,  
s. 115–117.

41 „Otóż trzeba przede wszystkim badać tę aurę pojęć, ich stylowe zabarwienie, 
odbijające się w zwyczaju językowym odnośnie używania pewnych słów, 
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Pierwsze trzydziestolecie XX wieku jest dla badań z zakresu me-
todologii i historii literaturoznawstwa szczególnie atrakcyjne nie 
tylko ze względu na spektakularne współistnienie biegunowo od-
ległych koncepcji teoretycznoliterackich i poetyk obserwowane we 
wszystkich lokalnych wariantach europejskiego literaturoznaw-
stwa modernistycznego42, ale także dlatego, że literaturoznawczemu 
zgiełkowi metodologicznemu odpowiadały równie zaciekłe spory 
w innych dyscyplinach wiedzy, m.in. biologii teoretycznej i ewolu-
cyjnej. Dekady 1890–1930 w historii nauk biologicznych wyróżniało 
„najsilniejsze zróżnicowanie i wielość w znaczeniu równoczesnego 
istnienia wielu kierunków teoretycznych bez jednej silnie domi-
nującej teorii. Ta sytuacja w biologii światowej zmieniła się wraz  
z tzw. współczesną syntezą, która zapewniła neodarwinizmowi miejsce 
w głównym nurcie biologii teoretycznej aż do końca XX wieku”43. 
W modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim metodologicz-
na różnojęzyczność (w ocenie Wadima Kożynowa bezprecedensowa 
w skali światowej)44, którą tworzyły takie szkoły i kierunki badawcze, 

zwłaszcza metaforycznego ich używania” – pisał L. Fleck, Nauka a środowisko, 
w: idem, Powstanie i rozwój faktu naukowego, s. 186–187.

42 Diagnozę „współczesnej literaturologii polskiej” jako starcia „żywych poglą-
dów” teoretycznych i metodologicznych formułował m.in. F. Siedlecki w mod-
nej biologistycznej metaforyce: „Geisteswissenschaft, fenomenologia, zachod-
nia »socjologia«, metoda marksowska, »formalizm«, ba! freudyzm – wszystkie 
te kierunki istnieją i chcą istnieć, chcą się wyżyć i wszystkie mają prawo do ży-
cia. Do walki o życie” (F. Siedlecki, Na marginesie „Stylistyki” Tomaszewskie-
go [1935], w: idem, Pisma, oprac. M. R. Mayenowa, S. Żółkiewski, Warszawa 1989, 
s. 649). Ten sam „przerost badań teoretycznych” i „szał metodologiczny”  
M. Kridl obserwował w niemieckich badaniach literackich, wyliczając we-
wnętrznie rozgałęzione i wzajemnie konkurencyjne kierunki: organologicz-
ny (romantyczny i naturalistyczny), wyznaniowy, socjologiczny, marksowski, 
strukturalno-psychologiczny, okultystyczny i psychoanalityczny, formalno-
estetyczny, idealistyczny i pozytywistyczny oparty na teorii rasy (M. Kridl, Prze-
łom w metodyce badań literackich, „Przegląd Współczesny” 1933, nr 130, s. 156).

43 K. Kull, Biosemiotic Conversations: Ponzio, Bakhtin, Kanaev, Driesch, Uexküll, 
Lotman, w: Philosophy of Language as the Art of Listening: On Augusto Ponzio’s 
Scientific Research, ed. S. Petrilli, Bari 2007, s. 3.

44 W. Kożynow, Problemy tieorii litieratury i poetiki, w: Sowietskoje litieraturowie-
dienije za 50 let, gław. ried. W. Bazanow, Leningrad 1968, s. 372–373. Różno- 
języczność rosyjskiej estetyki lat dwudziestych XX wieku uwydatniał m.in.  
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jak „rosyjska szkoła formalna” (nazywana „morfologiczną”), kultu-
rologiczna, genetyczno-socjologiczna szkoła „paleontologii seman-
tycznej” Nikołaja Marra, poetologie badaczy z Państwowej Akademii 
Nauk Artystycznych (GACHN), kauzalno-socjologiczna szko-
ła Waleriana Pieriewierziewa („rosyjska szkoła eidologii”), formal-
no-socjologiczna szkoła Pawła Sakulina, „forsoc” Borisa Arwatowa 
i literaturoznawczy socjologizm Władimira Friczego, psychologizm 
spadkobierców Ołeksandra Potebni – autorów charkowskich zeszy-
tów z „Problemów teorii i psychologii twórczości”, „hermeneutyczna 
fenomenologia” Gustawa Szpeta, wreszcie: neokantowskie rewelacje 
badaczy z „kółek Bachtinowskich” – nakładała się na ideologiczne 
kontrowersje w biologii teoretycznej i ewolucyjnej rozdartej między 
darwinizmem a rozlicznymi odmianami neolamarkizmu i neowita-
lizmu.

W Rosji sowieckiej tę zdumiewającą wielo- i różnojęzyczność nie 
tylko przed- i porewolucyjnej teorii literatury i biologii teoretycznej, 
ale w ogóle całej dojrzałej modernistycznej nauki i sztuki dosłownie 
starły z powierzchni ziemi kolejne fale wymierzonych w inteligencję 
prześladowań i represji, które towarzyszyły likwidacji NeP-u i wpro-
wadzeniu systemu stalinowskiego. „Rok Wielkiego Przełomu”, po-
czątek masowej kolektywizacji i industrializacji oraz związanych 
z tymi procesami społecznych kataklizmów, zabójstwo Kirowa 
i „Wielka Czystka” wyznaczyły kres „genialnej epoki” w historii ro-
syjskiego modernizmu45. Na obszarze literaturoznawstwa teoretycz-
nego koniec różnojęzyczności przypieczętowała administracyjna li-
kwidacja „nieortodoksyjnych” szkół i kierunków metodologicznych 
w końcu lat dwudziestych i na początku lat trzydziestych: „kampa-
nia antyformalistyczna”46, atak na metodologiczną szkołę Waleriana 

W. Tiupa, Polifonija russkoj estieticzeskoj mysli 20-ch godow, w: Estieticzeskoje 
samosoznanije russkoj kultury.

45 L. R. Graham, Science and Philosophy in the Soviet Union, New york 1974.
46 Zob. m.in. Matieriały disputa „Marksizm i formalnyj mietod” 6 marta 1927g., 

publ., podgot. tieksta, soprowoditielnyje zamietki i primiecz. D. Ustinow;  
G. Tichanow, Zamietki o disputie formalistow i marksistow 1927 goda, awtorizo-
wannyj pieriewod s anglijskogo M. Polakowa, „Nowoje litieraturnoje obozrieni-
je” 2001, N 50: 1920-jе gody kak intielektualnyj riesurs: w pole formalizma.
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Pieriewierziewa, prześladowania członków Przełęczy (Pieriewał)47. 
W 1932 roku plenum Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej 
Partii Komunistycznej (bolszewików) zadekretowało likwidację pro-
letariackich stowarzyszeń i grup artystycznych: Proletkultu, Kuźnicy, 
Rosyjskiego Stowarzyszenia Pisarzy Proletariackich (RAPP), a na-
stępnie wprowadzenie i szybką konsolidację realizmu socjalistyczne-
go (1933–1934)48. To na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych 
dokonała się „marksizacja” jafetydologicznej doktryny Nikołaja 
Marra, która już jako „nowa nauka o języku” uzyskała oficjalne po-
parcie Stalina49. Po „kampanii antyformalistycznej” i „walce z pierie-
wierziewszczyzną” dzieła dramatycznego spustoszenia rosyjskiego 
literaturoznawstwa, lingwistyki i kulturologii miały dopełnić jesz-
cze dwa procesy, które Olga Freudenberg nazywała wprost „ordalia-
mi”: kampania przeciwko kosmopolityzmowi i komparatywizmowi 
końca lat czterdziestych wymierzona m.in. w historyczno-porów-
nawczą szkołę Aleksandra Wiesiołowskiego oraz zainicjowana przez 
Stalina „swobodna debata o marksizmie i problemach językoznaw-
stwa” początku lat pięćdziesiątych, znana także pod nazwą „kampa-
nii antymarrowskiej”50. Na 1948 rok przypada apogeum „kampanii 

47 Zob. H. ermolaev, Soviet Literary Theories 1917–1934. The Genesis of Socialist Re-
alism, Berkeley–Los Angeles 1963.

48 Zob. ibidem; G. Porębina, Od Proletkultu do realizmu socjalistycznego, Katowi-
ce 1989; H. Swayze, Political Control of Literature in the USSR, 1946–1959, Cam-
bridge, Ma. 1962.

49 Zob. W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa, Marr i marrizm, Moskwa 1991, s. 68.
50 Zob. m.in. H. Swayze, Political Control of Literature in the USSR, 1946–1959,  

zwł. s. 56–67 (The Heyday of Zhdanovism 1946–1955); K. M. Moss, Olga Freuden-
berg i marrizm, „Woprosy jazykoznanija” 1994, N 5; Protiw wulgarizacyi i izwrasz-
czenija marksizma w jazykoznanii, ried. W. Winogradow, W. Sieriebriennikow, 
Moskwa 1951–1952. O ambiwalentnej recepcji Marra i kontrowersji w języko-
znawstwie radzieckim lat pięćdziesiątych zob. np. L. L. Thomas, Some Notes 
on the Marr School, Berkeley 1958; idem, The Linguistic Theories of N. J. Marr, 
Berkeley–Los Angeles 1957; J. ellis, R. W. Davies, The Crisis in Soviet Linguis-
tics, „Soviet Studies” 1950, No. 3; J. ellis, A Further Note on the Soviet Linguistics 
Controversy, „Soviet Studies”, 1950, No. 2; M. Miller, Marr, Stalin, and the The-
ory of Language, „Soviet Studies” 1950, No. 2; H. Rubenstein, The Recent Con-
flict in Soviet Linguistics, „Language” 1950, No. 27; The Soviet Linguistic Con-
troversy, transl. from the Soviet press by J. V. Murra, R. M. Hankin, F. Holling,  
ed. e. Kresky, New york 1951; P. Gray, Totalitarian Logic: Stalin on Linguistics,  
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antygenetycznej”. Różnojęzyczność rosyjskiej biologii teoretycznej 
i ewolucyjnej została dosłownie unicestwiona przez marksistow-
ską ortodoksję, która ustanowiła bezwzględną hegemonię biologii 
Iwana Miczurina, „twórczego darwinizmu” Trofima Łysenki i fizjo-
logii Iwana Pawłowa51.

Rosyjski biologizm literaturoznawczy pozostaje zjawiskiem sła-
bo rozpoznanym i praktycznie nieobecnym w ujęciach dziejów nauk 
o kulturze, ponieważ nie został dotąd właściwie nazwany i skon-
tekstualizowany. Ważną przyczyną tego stanu rzeczy była słaba do-
stępność prac badaczy z kręgu m.in. „paleontologii semantycz-
nej” Nikołaja Marra i „rosyjskiej szkoły formalnej”, które dopiero 
w ostatnim dwudziestoleciu są wydobywane intensywnie ze środ-
kowo- i wschodnioeuropejskich archiwów, publikowane, szeroko 
komentowane w kontekstach macierzystych i odkrywane dla no-
wych, niekiedy zupełnie nieoczekiwanych teoretyczno-metodolo-
gicznych dyskursów (po)nowoczesnej humanistyki. Dopiero eks-
ploracja archiwów m.in. Moskiewskiego Koła Lingwistycznego, 
Naukowo-Badawczego Instytutu Porównawczej Historii Literatur 
i Języków Zachodu i Wschodu im. Aleksandra Wiesiołowskiego 
przy Państwowym Uniwersytecie Leningradzkim (ILIAZW, ŁGU) 
lub Sekcji Paleontologicznej Instytutu Jafetyckiego Nikołaja Marra 
uzmysławia rzeczywistą skalę biologicznych inspiracji rosyjskich 
teoretyków literatury pierwszych dekad XX wieku.

W odniesieniu do innych niż literaturoznawcza dziedzin po-
znania problem biologistycznego nacechowania kultury rosyjsko-

w: Stalin on Linguistics and Other Essays, eds. P. Gray, C. MacCabe, V. Roth-
schild, New york 2002; V. Alpatov, What is Marxism in Linguistics, w: Materi-
alizing Bakhtin. The Bakhtin Circle and Social Theory, eds. C. Brandist, G. Ti-
hanov, Houndsmill 2000; A. Dutka, Dyskurs na temat języka: Stalin przeciwko 
marryzmowi, „Teksty Drugie” 1994, nr 1.

51 Zob. m.in. e. Kołczynskij, Niesostojawszyjsia „sojuz” fiłosofii i biołogii (20–30-je gg.),  
w: Riepriessirowannaja nauka, otw. ried. M. Jaroszewskij, Sankt-Pietierburg 1991; 
idem, Dialektizacyja biołogii (diskussii i riepriessii w 20-je – naczale 30-ch godow), 
„Woprosy istorii jestiestwoznanija i tiechniki” 1997, N 1; D. Joravsky, Soviet Ma-
rxism and Natural Science, 1917–1932, New york 1962; L. R. Graham, Science and 
Philosophy in the Soviet Union; V. J. Birstein, The Perversion of Knowledge. The 
True Story of Soviet Science, Oxford 2004.
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niemieckiego modernizmu podnosił Adam Pomorski52, malując 
rozległą i „analityczną” (w specyficznym, Fiłonowowskim rozumie-
niu tego terminu oznaczającego m.in. artystyczno-badawcze prze-
chodzenie od zawrotnej mnogości szczegółów do ogółu) panoramę 
lamarkizmu i kosmizmu w refleksji artystyczno-literackiej, spo-
łeczno-politycznej, historiozoficznej i antropologicznej. W tych sa-
mych dziedzinach poznania artystycznego i naukowego Alexander 
Vucinich systematycznie prześledził artykulacje Darwinowskiego 
ewolucjonizmu, zwracając szczególną uwagę na jego niepodważal-
ną pozycję w marksistowskiej ortodoksji53. Z kolei na terenie rosyj-
sko-czeskiej lingwistyki przełomu XIX i XX stulecia przekrojowego 
ujęcia biologizmu dokonał Patrick Sériot54, wskazując na zasadniczą 
odmienność dwu linii rozwojowych strukturalizmu: zachodnioeu-
ropejskiego oraz wschodnio- i środkowoeuropejskiego55. Ten ostat-
ni – dowodził lozański epistemolog porównawczy – w eurazjań-
skich rozpoznaniach Praskiego Koła Lingwistycznego – przybrał 
postać „strukturalizmu ontologicznego”56, stając się „nowym wciele-
niem dziewiętnastowiecznego organicyzmu”57. W rozpoznaniu „ar-
cheologa” wschodnio- i środkowoeuropejskiego strukturalizmu to 

52 Zob. A. Pomorski, Duchowy proletariusz. Przyczynek do dziejów lamarkizmu 
społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX–XX wieku (na marginesie antyutopii 
Andrieja Płatonowa), Warszawa 1996.

53 Zob. A. Vucinich, Darwin in Russian Thought, Berkeley–Los Angeles–London 1988; 
idem, Science in Russian Culture 1861–1917, Stanford, California 1970.

54 Zob. P. Sierio, Struktura i cełostnost’; idem, The Impact of Czech and Russian Bio-
logy on the Linguistic Thoughts of the Prague Linguistic Circle, w: Prague Linguis-
tic Circle Papers/Travaux du cercle linguistique de Prague nouvelle série, Vol. 3, 
eds. e. Hajičová, T. Hoskovec, O. Leška, Z. Skoumalová, Prague 1999.

55 Odrębność strukturalizmu wschodnio- i środkowoeuropejskiego oraz zachod-
nioeuropejskiego sygnalizowali też m.in. e. Bojtár, Slavic Structuralism; W. Bo-
lecki, Janusz Sławiński: U źródeł polskiego poststrukturalizmu.

56 Zob. P. Sierio, Struktura i cełostnost’, s. 316, 325. Pojęciem strukturalizmu onto-
logicznego posługiwał się też e. Bojtár (idem, Slavic Structuralism , s. 80–121), 
rezerwując je dla literaturoznawczo-filozoficznych koncepcji R. Ingardena, kry-
stalizujących się w polemice z Husserlowską fenomenologią.

57 P. Sierio, Struktura i cełostnost’, s. 321. Na związki organicyzmu i struktural-
nej lingwistyki Jakobsona zwracał też uwagę e. A. Cassirer, Structuralism in 
Modern Linguistics, „Word. Journal of the Linguistic Circle of New york” 1945,  
No. 1, s. 109.



29Z ARCHeOLO GII  WIeDZy O LITeR ATURZe

właśnie aktualizacja romantycznych i neoromantycznych (głównie 
neolamarkistowskich) biologicznych układów konceptualnych po-
zwala umieścić rosyjskie skrzydło praskiej lingwistyki na antypodach  
de saussure’owskiego myślenia o strukturze i ewolucji językowej. W ję-
zykoznawczych ideach jego czołowych reprezentantów – Romana 
Jakobsona i Nikołaja Trubieckiego –  zespoliły się bowiem tak z po-
zoru niemożliwe do pogodzenia dyskursy ideologiczno-politycz-
ne, filozoficzne i biologiczne, jak romantyczna Naturphilosophie 
wraz z dziewiętnastowieczną krytyką biologicznego mechanicyzmu, 
Goetheańska teoria typu morfologicznego, eurazjanizm, wykazujący 
wiele cech wspólnych z Marrowską teorią jafetycką oraz lamarkizm: 
zarówno historiozoficzny, jak i biologiczny – w postaci nomogene-
tycznej hipotezy Lwa Berga58.

Oddziaływanie antydarwinistycznych koncepcji przełomu XIX 
i XX stulecia (zwłaszcza nomogenezy) na czeską i rosyjską lingwisty-
kę wzbudza obecnie coraz większe zainteresowanie historyków środ-
kowo- i wschodnioeuropejskiego strukturalizmu59. Przeciwstawienie 
rosyjsko-czeskiego strukturalizmu ontologicznego „antysubstan-
cjalistycznemu” strukturalizmowi francuskiemu przyjęło zarazem 
w rozpoznaniach Sériota postać filozoficznej opozycji realizmu i no-
minalizmu. Jego badania epistemologiczno-porównawcze podważa-
ły też zasadność utrwalonego w potocznej świadomości lingwistyki 
i literaturoznawstwa modelu rozwoju strukturalizmu jako dziejów 
kolejnych rewizji lub polemicznych przewartościowań de saussu-
re’owskich koncepcji. Sériot unaocznia wahadłowy (postępująco- 
-wsteczny) „ruch nauki”, umożliwiający syntezę organicystycznych 
pojęć i terminów sprzed epoki młodogramatyków i nowoczesnych 

58 Zob. P. Sierio, Struktura i cełostnost’. Por. S. Tchougounnikov, Du „proto-phe-
nomene” au phoneme: le substrat morphologique allemand du formalisme russe, 
Kaliningrad 2002.

59 Zob. W. Ałpatow, J. Wielmiezowa, Mieżdunarodnyj kołłokwium „Fiłosofskije, 
epistiemołogiczeskije i idieołogiczeskije osnowanija diskursa o jazykie w SSSR. 
1917–1950”, „Woprosy jazykoznanija” 2003, N 2 (referaty P. Sériota, K. Kulla,  
J. Wielmiezowej); I. Sirotkina, Russkaja tieorija: 1920–1930-je gody (X łotmanow-
skije cztienija, Moskwa, 20–22 diekabria 2002), „Nowoje litieraturnoje obozrie-
nije” 2003, N 60.
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ujęć struktury językowej. Organicystyczne koncepcje Jakobsona 
i Trubieckiego, głównie ich analityczna i zdeideologizowana część 
przyjęta przez prażan, ukonstytuowały trzon praskiego strukturali-
zmu. Warunkiem przyjęcia organicystycznej koncepcji zjawisk języ-
kowych w praskiej szkole strukturalnej było przy tym m.in. przesu-
nięcie pola badawczej uwagi ze statyki na dynamikę oraz z ewolucji 
systemu poddanej wyłącznie immanentnym prawidłowościom na 
rozwój, stanowiący wypadkową zarówno działania ciśnień wewnętrz-
nych, jak i ingerencji zewnętrznej60. Znamienne, że ten wektor przy-
brał miano „przezwyciężania formalizmu” tak w historii lingwistyki 
i literaturoznawstwa, jak w historii nauk biologicznych.

Natomiast dotychczasowe próby opanowania problematyki bio-
logizmu w zakresie samej tylko rosyjskiej nauki o literaturze lat dwu-
dziestych i trzydziestych XX wieku – pod wieloma względami cenne 
i odkrywcze – ograniczały się zwykle do wskazania garstki przygod-
nych biologicznych metafor rozproszonych jakoby w ogólnym języ-
ku modernistycznego literaturoznawstwa61. Jeżeli nawet metafory 
te zdawały się układać w pewien wzór zdradzający szczególne me-
chanizmy poznawcze rosyjskich prestrukturalistów, to i tak ucho-
dziły najczęściej za odosobniony eksperyment jednego literaturo-
znawcy62, teoretycznoliteracką ekstrawagancję niewielkiego grona 

60 Tak drogę od formalizmu do praskiego strukturalizmu nakreśla m.in. J. Sławiń-
ski, Jan Mukařovský: program estetyki strukturalnej, w: J. Mukařovský, Wśród 
znaków i struktur, przeł. J. Baluch, M. R. Mayenowa, J. Mayen, L. Pszczołowska, 
wybór, red. i słowo wstępne J. Sławiński, Warszawa 1970.

61 Zob. np. P. Steiner, S. Davydov, The Biological Metaphor in Russian Formalism: 
The Concept of Morphology, „Sub-Stance” 1977, No. 16; W. Iwanow, Pierwaja  
triet’ dwadcatogo wieka w russkoj kulturie, s. 72–73.

62 Zob. m.in. M. Akimowa, Gumanitarnyje nauki i biołogija: B. I. Jarcho i tiermi-
nołogija russkogo priestrukturalizma, w: Antropołogija kultury, Moskwa 2005, 
wyp. 3: K 75-letiju Wiaczesława Wsiewołodowicza Iwanowa; W. Iwanow, Wwod-
nyje zamieczanija k stat’je O. M. Freudenberg, „Sistiema litieraturnogo sjuze-
ta”, w: Montaż: Litieratura. Iskusstwo. Tieatr. Kino, Moskwa 1988; V. Toporov, 
A Few Remarks on Propp’s „Morphology of the Folktale”, w: Russian Formalism: 
A Retrospective Glance. A Festschrift in Honor of Victor Erlich, eds. R. L. Jack-
son, S. Rudy, New Haven 1985; M. Holquist, Bakhtin and Beautiful Science: The 
Paradox of Cultural Relativity Revisited, w: Dialogue and Critical Discourse,  
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badaczy63 lub za dominantę jednej z faz rozwojowych danej szkoły 
badawczej – formalistycznej lub semiotycznej64. Biologistyczne zo-
rientowanie rosyjskich literaturoznawców nie zyskiwało zatem sta-
tusu ogólnej tendencji metodologicznej i epistemologicznej – a tak, 
jak sądzę, należałoby je rozpatrywać. Jeden z aspektów tego świa-
topoglądowego nastawienia wczesnomodernistycznej humanistyki 
rosyjskiej Michael Holquist próbował uchwycić w późniejszej ter-
minologii ernsta Mayra, pisząc, że „dzieło Bachtina skąpane jest 
w swoistym »myśleniu biologicznym« (lub, jak się je czasem nazy-
wa »myśleniu populacyjnym«)”65. Aktualizowane w rosyjskim dys-
kursie literaturoznawczym biologiczne terminy i pojęcia odsyłały do 
pewnej systemowej całości, która zasługuje na metodyczne przedsta-
wienie w możliwie szerokich kontekstach historyczno-kulturowych 
i problemowych przekrojach.

Kwestii biologizmu w modernistycznym literaturoznawstwie 
rosyjskim nie sposób sprowadzić ani do teoretycznego rozmachu 
garstki szaleńców zafascynowanych biologicznymi rewelacjami po-
czątku XX wieku, ani do repertuaru efektownych zabiegów retorycz-
nych. Tym bardziej że – powtórzę – pojęcie metafory w odniesieniu 
do biologistycznego dyskursu wschodnioeuropejskich modernistów 
jest fortunne jedynie w ograniczonym zakresie66. „Tropiczny” dyskurs 
badawczy rosyjskich prestrukturalistów nie miał bowiem wyłącznie 
pretensji retorycznych, ale wynikał ze szczególnego usytuowania 

ed. M. Macovski, New york 1997; L. Rożek, Rosyjska szkoła eidologii. Koncepcje 
teoretycznoliterackie Waleriana F. Pieriewierziewa, Częstochowa 2005.

63 Zob. m.in. A. Dmitriew, J. Lewczenko, Nauka kak prijem, s. 197 i 220 (A. Skafty-
mow i W. Żyrmunski); W. Iwanow, Pierwaja triet’ dwadcatogo wieka w russkoj 
kulturie, s. 72–73.

64 Zob. np. przedstawienie rozwoju „rosyjskiego formalizmu” jako sukcesji faz 
mechanistycznej, organicznej i systemowej w: P. Steiner, Russian Formalism. 
A Metapoetics, Ithaca 1984. Z kolei na tartuską fazę organicystyczną zwraca 
uwagę A. Mandelker, Semiotizing the Sphere: Organicist Theory in Lotman, 
Bakhtin, and Vernadsky, „Publications of the Modern Language Association” 1994, 
Vol. 109, No. 3.

65 M. Holquist, Bakhtin and Beautiful Science, s. 220.
66 Zob. m.in. D. Ulicka, Dlaczego Bachtinowski „chronotop” nie jest metaforą?,  

w: Studia Litteraria Polono-Slavica, Warszawa 2008, nr 8: Metafory w dyskursie 
humanistycznym – w mówieniu publicznym i w mowie potocznej, red. J. Sujecka.
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krystalizującej się teorii literatury w całej konstelacji rodzących się 
z nią równocześnie w nowoczesnej postaci nauk humanistycznych 
i przyrodniczych. Nade wszystko zaś był wytworem syndromu świa-
topoglądowego o nader precyzyjnie określonych tradycjach histo-
rycznych. Historyk środkowo- i wschodnioeuropejskiego struktura-
lizmu lingwistycznego, badając „biologiczną metaforę” Trubieckiego 
i Jakobsona trafnie uściślał: „metafora ta była całkowicie i eksplicyt-
nie antydarwinowska, a cały ten biologizujący model ściśle wiązał się 
ze specyfiką rosyjskiej recepcji darwinizmu”67. Dziełu rosyjskich pra-
żan w zakresie językoznawstwa diachronicznego Sériot nadawał na-
wet status „lingwistycznej metafory biologii antydarwinistycznej”68, 
zastanawiając się nad tym, czy istotnie chodzi tu o metaforę, czy ra-
czej o biologistyczny tryb myślenia69. W kontekście rozmaitych mo-
nistycznych i lebensfilozoficznych natchnień rosyjsko-niemieckiego 
modernizmu oraz deklarowanych wprost fascynacji literaturoznaw-
ców antydarwinizmem – koncepcje ewolucji organizmów słow-
nych jako nomogenezy, mutacji lub rozwoju skokowego stają się 
nie tylko zrozumiałe i przejrzyste, ale także nabierają dziwnej do-
słowności. Wypada dodać, że nomogeneza folkloru, embriologia 
fabuł, aromorfoza dramatu, powieściowy chronotop, morfologia 
bajki lub chromosomowa teoria wiersza dobrze tłumaczą się tak-
że w kontekście awangardowego „rozszerzonego widzenia” postu-
lowanego przez Michaiła Matiuszyna. W tym sensie można je na-
zwać „pozarozumowymi”, a nawet poddać takiej samej ocenie, jaką 
zastosował założyciel futurystycznego Lewego skrzydła (Lewyj fłang) 
Aleksandr Tufanow, dokonując „pozarozumowej klasyfikacji poetów 
po okręgu”70. Gdyby – wzorem przeora Zakonu Pozarozumowców – 
sporządzić pozarozumową klasyfikację rosyjskich literaturoznaw-

67 P. Sierio, Lingwistika i biołogija. U istokow strukturalizma: biołogiczeskaja di-
skussija w Rossii, w: Jazyk i nauka konca 20 wieka, ried. J. Stiepanow, Moskwa 1995, 
s. 324–325. Por. idem, Struktura i cełostnost’, s. 214.

68 Idem, Lingwistika i biołogija, s. 332.
69 Zob. idem, Struktura i cełostnost’, s. 32.
70 Zob. D. Tokariew, Awiacyja priewraszczenij: poezija Daniiła Charmsa, w: D. Charms, 

Polet w niebiesa, sost. i wstup. statja D. Tokariew, Sankt-Pietierburg 2004,  
s. 8–9. Por. A. Tufanow, Oswobożdienije żyzni i iskusstwa ot litieratury, w: idem, 
Uszkujniki, sostaw. Ż.-F. Żakkar, T. Nikolskaja, Berkeley 1991, s. 163.



33Z ARCHeOLO GII  WIeDZy O LITeR ATURZe

ców-biologistów po okręgu – to prawie wszystkich można byłoby 
zakwalifikować jako „piszących pod kątem 180°”, a niektórym (jak 
poezji Daniiła Charmsa) przypisać nawet szeroką perspektywę pa-
trzenia pod kątem 360°” właściwą „abstrakcyjnemu zaumowi”71.

Nie „historie maniaków” są jednak przedmiotem niniejszych 
rozważań, ale horyzont światopoglądowy rosyjskiego moderni-
zmu. W tym ujęciu biologizm jest bezspornym przejawem wspól-
nego całej kulturze i rzeczywistości społecznej porewolucyjnej 
Rosji „utopistycznego nastawienia umysłu” (umonastrojenije uto-
pii)72, które Siergiej Awierincew zdiagnozował w wariantach filozo-
ficzno-antropologicznym, etycznym, estetycznym, lingwistycznym 
i politycznym. Dla głęboko zbiologizowanej wschodnioeuropej-
skiej formacji umysłowej biologizm literaturoznawczy był bowiem 
równie reprezentatywny jak „organiczne” nurty poetyckie: antro-
pokosmizm Oberiutów, kosmogoniczne mitotwórstwo kubofutu-
rystów, lamarkizm symbolistów i akmeistów, luminizm lub „bioko-
smiczna poetyka” Aleksandra Swiatogora73. Paleontologiczna poezja 

71 D. Tokariew, Awiacyja priewraszczenij: poezija Daniiła Charmsa, s. 8–9.
72 S. Awierincew, Sud’ba i wiest’ Osipa Mandelsztama, w: O. Mandelsztam, Soczi-

nienija, t. 1, Moskwa 1990, s. 23. O utopiach w rosyjskiej porewolucyjnej myśli 
kulturowej i społeczno-politycznej zob. m.in. R. Stites, Revolutionary Dreams: 
Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution, New york–Ox-
ford 1989; M. Geller, A. M. Nekrich, Utopia in Power: The History of the Sovi-
et Utopia from 1917 to the Present, New york 1986; A. Turowski, Wielka utopia 
awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910–1930, Warsza-
wa 1990; A. Pomorski, Duchowy proletariusz; Creating Life. The Aesthetic Uto-
pia of Russian Modernism, eds. I. Paperno, J. D. Grossman, Stanford, Califor-
nia 1994.

73 Zob. m.in. P. S. Jun, Organiczeskaja poetika Osipa Mandelsztama, Sankt-Pie-
tierburg 2008; W. Iwanow, Mandelsztam i biołogija, w: O. Mandelsztam: Poeti-
ka i tiekstołogija. K 110-letiju so dnia rożdienija: Matieriały naucznoj konfereccyi 
27–29 diekabria 1991 g., Moskwa 1991; I. Sierman, Osip Mandelsztam w nacza-
le 1930-ch godow: Biołogija i poezija, w: Stoletije Mandelsztama: Matieriały sim-
poziuma, Tenafly 1994; B. Szyfrin, Maska i jestiestwo: morfołogiczeskaja tiema 
Daniiła Charmsa, „Studia Slavica Finlandensia” 1999, Vol. 16, No. 2: Szkoła or-
ganiczeskogo iskusstwa w russkom modiernizmie; B. Gasparow, Łamark, Szel-
ling, Marr (stichotworienije „Łamark” w kontiekstie „pieriełomnoj epochi”),  
w: idem, Litieraturnyje lejtmotiwy. Oczerki russkoj litieratury XX wieka, Mo-
skwa 1994; Manifiesty i programmy russkich futuristow/ Die Manifeste und 
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Michaiła Zienkiewicza i „semantyczna paleontologia” marrystów, 
wersologiczny morganizm Borisa Jarcho i  nomogeneza folkloru 
Romana Jakobsona i Piotra Bogatyriewa, embriologia tropów Olgi 
Freudenberg i embriologia poezji Władimira Weidlego, goetheań-
ska morfologia bajki Władimira Proppa i literaturoznawcze fizjologi 
Michaiła Pietrowskiego – wszystkie te wypowiedzi poetyckie i poeto-
logiczne wolno potraktować jako cząstkowe realizacje jednej koncep-
tualnej matrycy. Literacki saltacjonizm Jurija Tynianowa i Wiktora 
Szkłowskiego, hipoteza mutacyjnych skoków w ewolucji fonologicz-
nego systemu języka Jewgienija Poliwanowa, Jakobsonowska idea 
konwergencyjnego rozwoju języków eurazjańskich i „semantyczna 
paleontologia” badaczy z kręgu Nikołaja Marra – choć na przeciw- 
ległych biegunach teoretycznych – stanowiły wytwory tej samej 
zdumiewającej formacji intelektualnej, która ukształtowała noos-
feryczną utopię Władimira Wiernadskiego, tektologię Aleksandra 
Bogdanowa, heliobiologię Aleksandra Czyżewskiego lub socjobiolo-
gię Nikołaja Fiodorowa74. Na tym rozległym tle biologistyczne pro-
pozycje rosyjskich literaturoznawców należy czytać nie tyle metafo-
rycznie, co raczej metonimicznie.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że takie utrwalanie coraz 
to nowych „drobiazgów” prowadzi tylko do rozbicia rozległej pano-
ramy rosyjskiego modernizmu na autonomiczne fragmenty i minia-
turyzacji jej składników do pointylistycznego ekstremum. Okazuje 
się jednak, że lokalne zagęszczenia drobiazgów – jak w „sztuce ana-
litycznej” Pawła Fiłonowa – tworzą kontury niewidocznej dotych-
czas systemowej całości. Całość ta określała rosyjski światopogląd 
modernistyczny do tego stopnia, że występowanie jednego motywu 
pozwala założyć istnienie kompleksowego zestawu biologistycznych 
wyobrażeń. Dzisiejszą wiedzę o tej swoistej konceptualnej matrycy 
można porównać do tablicy Mendelejewa75, przewidującej miejsce 

Programmschriften der Russischen Futuristen, mit einem Vorwort herausgege-
ben von V. Markov, München 1967; Litieraturnyje manifiesty ot simwolizma do 
naszych dniej, sostaw. i predisł. S. Dżymbinow, Moskwa 2000; A. Pomorski, Du-
chowy proletariusz.

74 Zob. A. Pomorski, Duchowy proletariusz.
75 Porównanie to zawdzięczam p. dr. Adamowi Pomorskiemu i rozmowom podczas 
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dla elementów, które – w miarę przyrastającej wiedzy o zawartości 
archiwów rosyjskiego modernizmu oraz rewizji jego „kanonicznych” 
tekstów w kontekstach macierzystych – „istnieją niejako potencjal-
nie, jeszcze nie opisane, zostaną jednak odkryte, gdyż powinny ist-
nieć”76. Metodę na miarę przedmiotu analizy zdaje się oferować wła-
śnie historyczno-literaturoznawcza „sztuka analityczna”.

Szeroko rzecz ujmując, przedmiotem tej monografii jest her-
meneutyczna rekonstrukcja biologistycznego stylu myślowego, któ-
ry zespolił nieomal wszystkie obszary modernistycznej humanistyki 
rosyjskiej pierwszego trzydziestolecia XX wieku, a i w drugiej po-
łowie stulecia nie stracił na aktualności. Za Adamem Pomorskim 
biologizm traktuję jako dojrzały, w pełni wykrystalizowany świato-
pogląd obecny w nieomal wszystkich dziedzinach kulturowej dzia-
łalności rosyjskich modernistów, artykułowany w językach różnych 
nauk, doktryn, teorii, ideologii i potocznych stereotypów, aktywny 
w sferze procesów twórczości i percepcji artystycznej, a także w bie-
żącym dyskursie ideologiczno-politycznym. Zgodnie z tą koncep-
cją rosyjski biologizm teoretycznoliteracki, który w pierwszym trzy-
dziestoleciu XX wieku przybrał fantastyczne formy paleogenologii, 
paleosemantyki, paleofolklorystyki, nomogenezy tropów, morfologii 
gatunków lub aromorfozy dramatu, wolno potraktować jako synek-
dochę rozległej modernistycznej całości. Tym bardziej że literatu-
roznawstwo absorbowało elementy różnorodnych postaw ideowych 
dochodzących do głosu w intelektualnej i artystycznej samoświado-
mości modernizmu. Ogniskowało antynomiczne dyskursy krytycz-
ne tej rozległej formacji kulturowej rozpiętej między biegunami bio-

międzynarodowych warsztatów translatorsko-rosjoznawczych zorganizowa-
nych przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia europejskiego w Krzyżo-
wej k. świdnicy (12–17 XII 2005 r.). Zob. sprawozdanie z przebiegu warsztatów 
K. Starosielskaja, Mifogiennaja zona, „Inostrannaja litieratura” 2006, N 5.

76 To słowa W. Szkłowskiego o tablicy Mendelejewa, Słowa uwalniają ściśniętą du-
szę (rzecz o OPOJAZie), przeł. D. Ulicka, „Twórczość” 1997, nr 5, s. 71. Odkrycie 
Mendelejewa fascynowało badaczy z Opojazu. Szkłowski wspominał, że Jew-
gienij Poliwanow planował stworzyć „tablicę okresową” łączącą właściwości 
poszczególnych języków świata z cechami narodowych poetyk (W. Szkłowskij, 
Wmiesto poslesłowija, w: W. Łarcew, Jewgienij Dmitriewicz Poliwanow. Stranicy 
żyzni i diejatielnosti, Moskwa 1988, s. 190).
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logizmu i neokantyzmu, organicyzmu i mechanicyzmu, darwinizmu 
i neolamarkizmu, formalizmu i socjologizmu.

Ceną ekspozycji biologizmu jest, siłą rzeczy, swoista monochro-
matyzacja tła intelektualnego rosyjskiego literaturoznawstwa pierw-
szych dekad XX stulecia, upodrzędnienie niezwykle istotnych kon-
tekstów filozoficznych. Takie przeskalowanie modernistycznego 
materiału powoduje wyłączenie z pola uwagi m.in. problemu atrak-
cyjności dla rosyjskich literaturoznawców marburskiego neokan-
tyzmu, fenomenologii lub „hermeneutyki rozumiejącej” (roli tych 
ostatnich w krystalizacji „hermeneutycznej fenomenologii” Gustawa 
Szpeta nie da się przecenić77). Oddziaływanie tych idei wolno jednak 
uznać za „już znane”, niezrównanie udokumentowane i wielostron-
nie zanalizowane. Aktualizacje niemieckich koncepcji filozoficznych 
(zwłaszcza Hermana Cohena i ernsta A. Cassirera) w modernistycz-
nej humanistyce rosyjskiej należą, jak wiadomo, do najchętniej i naj-
intensywniej eksplorowanych obszarów badawczych współczesnej 
bachtinologii78, najnowszych opracowań kulturologicznego dzie-
dzictwa marryzmu79, teoretycznej spuścizny „rosyjskiej szkoły for-
malnej”80 lub rosyjskiej symbolistycznej teorii sztuki81. Równie bo-

77 Zob. W. Kuzniecow, Giermieniewticzeskaja fienomienołogija w kontiekstie fiłosof- 
skich wozzrienij Gustawa Gustawowicza Szpieta, „Łogos” 1991, N 2; W. Kalini-
czenko, Gustaw Szpiet: ot fienomienołogii k giermieniewtikie, „Łogos” 1992, N 3; 
Gustaw Szpiet i sowriemiennaja fiłosofija gumanitarnogo znanija, ried. W. Lek-
torskij et al., Moskwa 2006.

78 Zob. m.in. M. F. Bernard-Donals, Mikhail Bakhtin: Between Phenomenology and 
Marxism, Cambridge 1994, zwł. s. 18–46 (Neo-Kantianism and Bakhtin’s Phe-
nomenology); G. Nielsen, The Norms of Answerability: Bakhtin and the Fourth 
Postulate, w: Bakhtin and the Human Sciences: no Last Words, eds. M. Bell,  
M. Gardiner, London 1998; Ja – Inny. Wokół Bachtina.

79 Zob. I. Frank-Kamienieckij, Pierwobytnoje myszlenije w swietie jafieticzeskoj tie-
orii i fiłosofii [1929], w: idem, Kolesnica Jegowy. Trudy po biblejskoj mifołogii, 
ried. G. Szełogurowa, I. Pieszkow, Moskwa 2004; J. Sit’ko, Etiud ob otnoszenii 
marksizma i kantianstwa k postrojenijam N. Marra, w: „Studia Methodologi-
ca” 2002, N 10.

80 Zob. e. M. Thompson, Russian Formalism and Anglo-American New Criticism. 
A Comparative Study, The Hague –Paris 1971.

81 Zob. N. Dmitriewa, Russkoje nieokantianstwo: „Marburg” w Rossii. Istoriko-
fiłosofskije oczerki, Moskwa 2007.
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gato udokumentowane zostały dzieje nietzscheanizmu, freudyzmu 
i bergsonizmu w rosyjskim życiu intelektualnym82. Ze względu na 
podjęty temat ważne będzie uwypuklenie tylko niektórych aspek-
tów potężnej, witalistycznej formacji filozoficznej. Z potrzeby wy-
eksponowania biologistycznego podłoża modernistycznego litera-
turoznawstwa rosyjskiego wynika niekiedy badawcza perspektywa 
odwrócona – sposób prezentacji materiału z punktu widzenia zloka-
lizowanego wewnątrz przedmiotu badań i narracyjne powtórzenia – 
naświetlanie raz już analizowanego materiału w odmiennym kon-
tekście i w innym problemowym przekroju.

Wypada wreszcie wyjaśnić, że ograniczając pole rozpoznań do 
modernistycznego literaturoznawstwa rosyjskiego pierwszego trzy-
dziestolecia XX wieku, odwołuję się do szerokiego rozumienia mo-
dernizmu jako konstelacji poetyk i prądów artystyczno-literackich, 
kierunków intelektualnych i postaw światopoglądowych, które w róż-
nych lokalnych odmianach narodowych krystalizowały się nieprze-
rwanie co najmniej od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, osiągnę-
ły apogeum w pierwszych trzech dekadach wieku XX i rozwijały się 
w okresie powojennym83. Zdaniem wielu badaczy kres tej wewnętrz-

82 Zob. m.in. H. Fink, Bergson and Russian Modernism 1900–1930, evanston, Il-
linois 1999; L. Rudova, Bergsonism in Russia: The Case of Bakhtin, „Neophilo-
logus” 1996, Vol. 80, No. 2; Nietzsche and Soviet Culture. Ally and Adversary,  
ed. B. G. Rosenthal, Cambridge 1994; Nietzsche in Russia, ed. B. G. Rosenthal, 
Princeton, N. J. 1986; W. Owczarienko, W. Lejbin, Antołogija rossijskogo psicho-
analiza w dwuch tomach, t. 1, Moskwa 1999.

83 W Polsce pojęcie modernizmu w szerokim zakresie wprowadzili W. Bolecki, 
Wstęp, Postmodernizowanie modernizmu oraz Teksty i głosy (z zagadnień poety-
ki modernizmu), w: idem, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szki-
ce, Kraków 1999; idem, Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans), 
„Teksty Drugie” 2002, nr 4 oraz R. Nycz, Kilka uwag o literackiej formacji mo-
dernistycznej, w: idem, Język modernizmu; idem, Literatura nowoczesna: cztery 
dyskursy (tezy); idem, Słowo wstępne, w: Odkrywanie modernizmu, red., wstęp 
R. Nycz, Kraków 1998 (w kontekście wschodnio- i środkowoeuropejskim po-
sługują się nim tutaj: T. Hundorowa, Europejski modernizm czy europejskie mo-
dernizmy? (Z perspektywy ukraińskiej), przeł. A. Korniejenko; M. Pawłyszyn, 
Ukraiński postkolonialny postmodernizm, przeł. A. Korniejenko, A. Hnatiuk; 
A. Korniejenko, Kilka uwag do ukraińskiego dwugłosu o modernizmie i postmo-
dernizmie). Zob. też A. Korniejenko, Ukraiński modernizm. Próba periodyza-
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nie zróżnicowanej formacji intelektualnej w europie Wschodniej 
i środkowej wyznacza przełom lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych, to znaczy okres transformacji ustrojowej państw by-
łego bloku wschodniego. „Postmodernizm” jest tu zwykle łączo-
ny z „postkomunizmem”84. Dla wielu historyków postmodernizmu 
wschodnioeuropejskim odpowiednikiem wyzwolenia spod estetycz-
nej dyktatury modernizmu i przejścia do programowego kulturowe-
go pluralizmu, które dokonało się w europie Zachodniej na przeło-
mie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jest proces odrzucania 
norm i zasad realizmu socjalistycznego w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych85. ścisłość tej analogii i zasadność adaptacji za-
chodniego postmodernizmu na obszarze kultury postsowieckiej – 
uściśla rosyjski teoretyk sztuki i filozof kultury Boris Grojs – zależy 
od możliwości włączenia realizmu socjalistycznego (i całej kultu-
ry sowieckiej) do ogólnej historii dwudziestowiecznego moderni-
zmu86. Jeśli doktrynę i poetykę realizmu socjalistycznego uznać za 
integralny składnik rosyjskiej modernistycznej formacji kulturowej, 
to postsowietyzm jawi się istotnie jako swoista postać historycznego 
postmodernizmu. O specyfice wschodnioeuropejskiego postmoder-

cji procesu historycznoliterackiego, Kraków 1998, zwł. s. 81–97 (Modernistyczne 
dychotomie).

84 M. Lipowiecki wiąże początki rosyjskiego postmodernizmu nie z upadkiem 
sowieckiego reżimu, ale z klęską ostatniej próby jego unowocześnienia – 
Chruszczowowską „odwilżą” (Parałogija russkogo postmodiernizma, „Nowoje 
litieraturnoje obozrienije” 1998, N 30). Por. M. epsztejn, Ot modiernizma k post-
modiernizmu, Dialektika „gipier” w kulturie XX wieka, „Nowoje litieraturno-
je obozrienije” 1996, N 16 i S. Zienkin, Kulturołogija priefiksow (Po powodu 
stat’i M. Epsztejna „Ot modiernizma k postmodiernizmu”), „Nowoje litieratur-
noje obozrienije” 1996, N 16. O specyfice „postmodernizmu na rosyjskiej gle-
bie” zob. m.in. I. Ilin, Postmodiernizm – idieja dla Rossii? S fiłosofom Iliej Ilinym 
biesiedujut Andriej Cukanow i Ludmiła Wjazmitinowa, „Nowoje litieraturnoje 
obozrienije” 1999, N 39.

85 Zob. B. Grojs, Połutornyj stil: socyalisticzeskij riealizm mieżdu modiernizmom 
i postmodiernizmom, „Nowoje litieraturnoje obozrienije” 1995, N 15.

86 Problem ten porusza także m.in. A. Gienis, Andriej Siniawskij: Estietika ar-
chaiczeskogo postmodiernizma, „Nowoje litieraturnoje obozrienije” 1994, N 7; 
idem, Postmodernism and Sots-Realism: From Andrei Sinyavsky to Vladimir So-
rokin, w: M. epstein, A. Genis, S. Vladiv-Glover, Russian Postmodernism: New 
Perspectives on Post-Soviet Culture, trans., ed. S. Vladiv-Glover, Oxford 1999.
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nizmu w sposób oczywisty przesądza niewspółmierność dyktatu-
ry stalinowskiego socrealizmu z jednej strony oraz dominacji mo-
dernistycznej estetyki w instytucjach artystycznych i dyskursie kry-
tycznym europy Zachodniej – z drugiej87. Zasadniczo odmienne są 
też ekonomiczne, kulturowe, artystyczne i technologiczne warunki, 
które stworzyły postmodernistyczną estetykę w kulturach zachod-
nich oraz w kontekście sowieckim i postsowieckim. Nie dziwi więc 
fakt, że nader często rosyjski postmodernizm ujmowany jest w ka-
tegoriach „paralogicznego paradoksu”88, Spenglerowskiej „histo-
rycznej pseudomorfozy”89, bliskiego ekwiwalentu tzw. spontanicznej 
wersji wschodniosłowiańskiego baroku90 lub – w historycznym pro-
jekcie Michaiła epsztejna – swoistego „historycznego skoku”, a na-
wet symptomu „przyspieszenia” rozwoju społeczno-kulturowego91. 
Michaił epsztejn wyodrębnia trzy epoki rosyjskiego postmoderni-
zmu: presowiecką, sowiecką i postsowiecką. Jeżeli okres presowiec-
ki charakteryzuje „symulacja i dekonstrukcja poszczególnych »po-
zytywnych« aspektów zapożyczanej kultury zachodniej”, sowiecki 
wyróżnia „podporządkowanie całej rzeczywistości systemowi prze-
kształcających ją idei, stworzenie wszechogarniającego hiperreali-
zmu”, to epokę postsowiecką cechuje „świadomość umownie-zna-
kowego charakteru tego hiperrealizmu traktowanego według zasad 
dystansującej ironii, parodii i gry. Niewykluczone, że początek re-
fleksji nad rosyjskim postmodernizmem w latach dziewięćdziesią-
tych wróży jego rychły koniec, wyczerpanie jego organicznych moż-
liwości w odróżnieniu od postmodernizmu zachodniego, który 

87 Zob. B. Grojs, Połutornyj stil, s. 44.
88 M. Lipowieckij, Parałogija russkogo postmodiernizma.
89 Zob. M. epsztejn, Istoki i smysł russkogo postmodiernizma, „Zwiezda” 1996, N 8, 

s. 188.
90 Zob. M. Lipowieckij, Parałogija russkogo postmodiernizma. Wspólne cechy ba-

roku i rosyjskiego postmodernizmu wydobywa też D. Zatonskij, Postmodier-
nizm w istoriczeskom intierierie, „Woprosy litieratury” 1996, N 3; idem, Postmo-
diernizm: gipotiezy wozniknowienija, „Inostrannaja litieratura” 1996, N 2.

91 M. epsztejn, Istoki i smysł russkogo postmodiernizma, s. 186–188. O elementach 
postmodernizmu w kulturze rosyjskiej XVIII i XIX w. zob. też M. epstein, The 
Origins and Meaning of Russian Postmodernism, w: idem, After the Future: The 
Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture, Amherst 1995.
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w latach siedemdziesiątych rozpoczął się właśnie od refleksji nad sa-
mym sobą”92.

Niezależnie od tych periodyzacyjnych kontrowersji istotny jest 
fakt, że w humanistyce rosyjskiej ostatniego dwudziestolecia, po-
dobnie jak w Polsce i na Ukrainie, to przede wszystkim refleksja 
nad postmodernizmem wymusiła redefinicję rodzimego moderni-
zmu i rozciągnięcie jego chronologicznych granic. Nie tylko zaini-
cjowała odkrywcze reinterpretacje poszczególnych idei, dzieł, po-
etyk i tendencji ideowych pierwszej połowy XX wieku, nakłoniła do 
rewizji dotychczasowych sposobów periodyzacji dwudziestowiecz-
nej literatury rosyjskiej, ale także uruchomiła projekty całościowej 
charakterystyki rozwojowych osobliwości i wewnętrznej hierarchii 
problemowej rosyjskiego modernizmu ujmowanego jako zamknię-
ta epoka historyczna odznaczająca się względnie stabilnym repertu-
arem cech93. Refleksję nad ponadregionalnymi, ogólnoformacyjny-
mi znamionami europejskiego modernizmu (i postmodernizmu)94 
coraz silniej przeciwważy nurt dociekań komparatystycznych zo-
gniskowanych na lokalnej odrębności, prądowych i terminologicz-
nych antynomiach oraz historyczno-kulturowej specyfice moderni-
zmów (i postmodernizmów) środkowo- i wschodnioeuropejskich95. 
Dyskusje nad ich swoistymi właściwościami – jak przewidują Tamara 

92 M. epsztejn, Istoki i smysł russkogo postmodiernizma, s. 188. Por. D. Zatonskij, 
Postmodiernizm w istoriczeskom intierierie; Postmodiernizm: gipotiezy woznik-
nowienija; S. Reingold, Russkaja litieratura i postmodiernizm. Niesłuczajnyje ito-
gi nowacyj 90-ch godow. Esse, „Znamija” 1998, N4.

93 Zob. R. Nycz, Słowo wstępne, w: Odkrywanie modernizmu.
94 Zob. m.in. W. Kuricyn, K situacyi postmodiernizma, „Nowoje litieraturnoje 

obozrienije” 1995, N 11.
95 Topografię rosyjskiego postmodernizmu (pod postaciami prezentyzmu, meta-

realizmu, konceptualizmu, postkonceptualizmu, eseizmu, uniwersalizmu i an-
gelizmu) oraz historię teoretycznej problematyzacji zjawiska w porównawczym 
kontekście wschodnio- i zachodnioeuropejskim przedstawiają np. M. N. ep-
stein, A. Genis, S. Vladiv-Glover, Russian Postmodernism. Zob. też m.in. roz-
prawy zgromadzone w zbiorze Russkij postmodiernizm: Priedwaritielnyje ito-
gi. Mieżwuzowskij sbornik naucznych statiej, ried. L. Jegorowa, Stawropol 1998,  
cz. 1; M. Lipowieckij, Russkij postmodiernizm (Oczerki istoriczeskoj poetiki), 
Jekatierinburg 1997; idem, Parałogija russkogo postmodiernizma, s. 285–286;  
I. Skoropanowa, Russkaja postmodiernistskaja litieratura: Nowaja fiłosofija, 
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Hundorowa i Agnieszka Korniejenko – „mogą istotnie zmienić po-
glądy europocentryczne”, tj. reprezentatywne dla kultury zachod-
nioeuropejskiej, „zdekonstruować dotychczasowe schematy ide-
ologiczne i otworzyć nową przestrzeń kulturową – z perspektywy 
środkowo- i wschodnioeuropejskiej”96. W pole tego dyskursu kry-
tycznego wpisuje się niniejsza monografia.

***

Zarys tej monografii wyłonił się podczas pracy nad rozprawą doktor-
ską, którą obroniłam w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego w 2007 roku. Książka podejmuje i rozwija je-
den z problemów sygnalizowanych w wielowątkowej dysertacji. 
Promotorce mojej pracy, Pani Profesor Danucie Ulickiej, składam 
podziękowania za opiekę naukową, pomoc w rozwijaniu moich za-
interesowań metodologicznych i historyczno-literaturoznawczych 
oraz za zaproszenie do uczestnictwa w przedsięwzięciach translator-
skich – przekładach pism Olgi Freudenberg, Michaiła Bachtina, ba-
daczy z kół Bachtinowskich (newelskiego i witebskiego) oraz rosyj-
skich i zachodnioeuropejskich bachtinologów. Słowa wdzięczności 
za przenikliwe i bardzo pomocne uwagi krytyczne oraz za ukierun-
kowanie moich rozważań adresuję do Recenzentów: Pana Profesora 
Stanisława Balbusa i Pana Profesora Rocha Sulimy. Za inspira-
cje naukowe, pomoc w rozstrzyganiu problemów metodologicz-
nych oraz wsparcie na różnych etapach przygotowań tej monogra-
fii bardzo serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Włodzimierzowi 
Boleckiemu, Panu Doktorowi Adamowi Pomorskiemu oraz 
Przyjaciołom z Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań 
Literackich PAN i Zakładu Teorii Literatury i Poetyki w Instytucie 
Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Podziękowania 
składam również Uczestnikom dyskusji nad fragmentami mojej 
pracy toczonych w Zakładzie Teorii Literatury i Poetyki w Instytucie 

nowyj jazyk, Minsk 2000; W. Kuricyn, Russkij litieraturnyj postmodiernizm, 
Moskwa 2000.

96 A. Korniejenko, Ukraiński modernizm, s. 97.
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Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w Pracowni Poetyki 
Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN oraz podczas obrad 
konferencyjnych w Janowicach, Kamieniu śląskim, Wapowcach, 
Kołobrzegu, Krzyżowej i Katowicach. Ich spostrzeżenia pomogły mi 
zrewidować rozpoznania, rozszerzyć konteksty interpretacyjne i do-
precyzować prezentowane tu stanowisko. Książka została ukończo-
na dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach 2004– 
–2005 otrzymywałam indywidualne stypendium krajowe dla mło-
dych uczonych. Swoje ustalenia mogłam zweryfikować podczas 
kwerendy biblioteczno-archiwistycznej w Sankt Petersburgu związa-
nej z realizacją projektu badawczego „Paleontologia kultury w kręgu 
Nikołaja Marra” w ramach stypendium FNP (2009).

Osobne podziękowania składam Moim Najbliższym.



rozdział 1
między dawnym a nowym biologizmem

Powiedzcie mi, moi najmilsi,
Jakie na dworze tysiąclecie?

Boris Pasternak

Przełom antynaturalistyczny – niedokończony projekt?

Niezmiennie od epoki Wilhelma Diltheya i badeńskich neokanty-
stów: Wilhelma Windelbanda i Heinricha Rickerta metodologicz-
ne i epistemologiczne rozłączenie przyrodoznawstwa i humanistyki 
(a wraz z nią wiedzy o literaturze) należy do kanonicznych i roz-
strzygających wyznaczników tzw. przełomu antypozytywistycznego, 
który – jak oznajmiają historycy nauki – ogarnął całą bodaj europę. 
Właśnie z rozgraniczeniem nauk o przyrodzie i nauk o duchu (lub 
nauk o kulturze) badacze doktryn literaturoznawczych zwykli wią-
zać narodziny nowoczesnej teorii literatury, która wówczas nie tyl-
ko zaopatrzyła się w nowe – różne od przyrodoznawczych – metody 
i narzędzia badawcze, ale również określiła własny przedmiot badań 
jako „odrębny i odmienny od wszelkich bytów i zjawisk przyrodni-
czych”1. Poglądy o definitywnym rozłamie humanistyki i przyrodo-
znawstwa są wszakże utrwalone przede wszystkim w nauce zachod-
nio- i środkowoeuropejskiej, natomiast nie zostały dotąd właściwie 
zweryfikowane na gruncie humanistyki rosyjskiej, która istotnie de-
stabilizuje układ sił widoczny z perspektywy Freiburga Badeńskiego 
pierwszej i drugiej dekady XX stulecia. Akurat wtedy, pośród an-

1 A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, w: Kulturowa teoria literatury. Główne 
pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 43. Zob. też: 
Zagadnienie przełomu antypozytywistycznego w humanistyce, red. J. Kmita, 
Warszawa−Poznań 1978; B. Suchodolski, Przebudowa podstaw nauk huma-
nistycznych, Warszawa 1928; M. Kridl, Przełom w metodyce badań literackich, 
„Przegląd Współczesny” 1933, nr 130.
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tynaturalistycznej nawałnicy w zachodnioeuropejskiej epistemolo-
gii i niejako wbrew spodziewanemu porządkowi sukcesji formacji 
intelektualnych – zaczyna się wypiętrzać rosyjski biologizm litera-
turoznawczy.

Inaczej niż niemiecka „szkoła morfologiczna” lat czterdzie-
stych, która literaturoznawstwo uczyniła wprost „gałęzią nauk bio-
logicznych”2, nie tworzy on osobnego kierunku metodologicznego 
lub szkoły, które na mapie modernistycznego literaturoznawstwa 
europy Wschodniej można byłoby umieścić w pobliżu „formali-
zmu”, „forsocu”, „paleontologii semantycznej”, „eidologii”, „herme-
neutycznej fenomenologii”, „intuicjonizmu” lub „produktywizmu”. 
Próbę uchwycenia literaturoznawczego biologizmu właśnie jako od-
rębnej i metodologicznie ujednoliconej orientacji badawczej podjął 
wprawdzie Walerij Rakow, wyodrębniając w humanistyce rosyjskiej 
pierwszego trzydziestolecia XX wieku nurt „somatyczny” lub „cie-
lesno-rzeczowy” (tielesno-wieszczestwiennyj), ale jego badania za-
wężały się do stosunkowo wąskiego obszaru badań literaturoznaw-
czych. Dotyczyły raczej sensualnych i somatycznych konceptualizacji 
struktury i odbioru utworu literackiego właściwych badaczom z ge-
netyczno-socjologicznych szkół Waleriana Pieriewierziewa, Pawła 
Sakulina i Władimira Friczego niż – jak w prezentowanych tu rozwa-
żaniach – ukrytego dyskursu rosyjskiego literaturoznawstwa teore-
tycznego wspólnego dla uczonych z rozmaitych wyznań metodo-
logicznych i kształtującego się pod naporem nowoczesnej biologii 
teoretycznej oraz witalistycznych nurtów zachodnioeuropejskiego 
antypozytywizmu. Odkrywanemu nurtowi cielesno-rzeczowemu 
Rakow nadał miano „nowej organicznej poetyki”, wywodząc jej za-

2 Określenie R. Welleka, A History of Modern Criticism 1750–1950, Vol. 6: Ameri-
can Criticism, 1900–1950, New Haven–London 1986, s. 193. Zob. G. Müller, Mor-
phologische Poetik. Gesammelte Aufsätze, in Verbindung mit H. egner her-
ausgegeben von e. Müller, Tübingen 1974 (w j. polskim ukazał się tylko jeden 
rozdział: Poetyka morfologiczna, przeł. R. Handke, w: Teoria badań literackich 
za granicą. Antologia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńska, 
t. 2: Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945, cz. 2: Od fenomenolo-
gii do egzystencjalizmu, Kraków 1981) oraz H. Oppel, Morphologische Literatur 
wissenschaft. Goethes Ansicht und Methode, Darmstadt 1947.
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łożenia z „krytyki organicznej” Apołłona Grigoriewa3. Należy zazna-
czyć, że dzieje „organicznej estetyki” w Rosji zostały już niezrównanie  
udokumentowane – nie tylko w tym obszarze, który jest sygnowa-
ny nazwiskiem Grigoriewa, ale przede wszystkim w odniesieniu 
do „organicznej koncepcji dzieła sztuki” Wissariona Bielinskiego, 
wyprowadzającego idee „organicznej transformacji życia w sztu-
kę” i dzieła sztuki jako „żywej całości” z filozofii Kanta, Herdera, 
Schillera, Schellinga, Goethego i Hegla. Pogłos „organicznej estetyki” 
Bielinskiego odbił się echem w całym literaturoznawstwie rosyjskim 
pierwszej połowy XX wieku4. Problemy udokumentowane przez 
Walerija Rakowa i Victora Terrasa traktuję jako część ogólniejszych 
procesów kształtujących modernizm wschodnioeuropejski. Z pola 
uwagi wyłączam również tę odsłonę modernistycznego biologizmu, 
która w programowych deklaracjach niemal wszystkich rosyjskich 
prądów literackich i artystycznych przybrała nazwę „życiotwór-
czości”. Ta estetyczna utopia rosyjskiego modernizmu, inspirowa-
na ideami Władimira Sołowjowa i Bergsonowsko-Fiodorowowską 
„twórczością życia”, święciła tryumfy w nurtach symbolistycznych 
i futurystycznych. Kulminowała w poetykach realizmu socjali-
stycznego, potwierdzając historyczną ciągłość idei przełomu wie-
ków w modernistycznej rosyjskiej nauce i sztuce drugiej połowy  
XX stulecia5.

Rosyjscy badacze literatury (według sugestywnego określenia 
Michaiła Bachtina) „pominęli nieprzekraczalną granicę” między Na-
turwissenschaften i Geisteswissenschaften/Kulturwissenschaften wy-
tyczoną przez Diltheya i badeńskich neokantystów6. „Pominęli”, 

3 W. Rakow, Nowaja „organiczeskaja” poetika (litieraturnyje tieorii W. F. Pierie-
wierziewa, W. M. Fricze i P. N. Sakulina), Iwanowo 2002.

4 Jej oddziaływanie gruntownie zbadał V. Terras, Belinskij and Russian Literary 
Criticism. The Heritage of Organic Aesthetics, Wisconsin 1974.

5 Zob. I. Gutkin, The Legacy of the Symbolist Aesthetic Utopia: From Futurism 
to Socialist Realism oraz inne rozprawy ze zbioru Creating Life. The Aesthetic 
Utopia of Russian Modernism, eds. I. Paperno, J. D. Grossman, Stanford, Cali-
fornia 1994.

6 M. Bachtin, Notatki z lat 1970–71 (wybór), w: idem, Estetyka twórczości słow-
nej, przeł. D. Ulicka, oprac. przekładu i wstęp e. Czaplejewicz, Warszawa 1986,  
s. 494.
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to znaczy – na skutek odrębnych doświadczeń historyczno-kultu-
rowych – nie tyle zakwestionowali normatywnie regulowany prze-
bieg owej granicy, ile słabo rozpoznali motywację jej wprowadze-
nia. W kulturze rosyjskiej zadawnione było bowiem postrzeganie 
zjawisk przyrodniczych i duchowych nie jako opozycji, lecz jako 
s z e r e g ó w  k o r e l a c y j n y c h. Sprzyjało to nie tylko zawiesze-
niu zachodnioeuropejskich sporów o metodologiczną dominację 
dyscyplin przyrodoznawczej lub humanistycznej, ale także dwukie-
runkowemu przekładowi metod analizy, ujęć konceptualnych, języ-
ków teoretycznych oraz słowników pojęciowych właściwych biolo-
gii i literaturoznawstwu pierwszych dekad XX wieku. Relacja tych 
dyscyplin wiedzy – uściśla Boris Gasparow – opierała się wówczas 
na paralelizmie sekwencji rozwojowych idei, wzajemnym parafrazo-
waniu, przełączności kodów, wymienności dwu paradygmatów my-
ślenia o strukturze, genezie i ewolucji zjawisk7, nie zaś na (dziedzi-
czonym jakoby po pozytywizmie) mechanicznym odwzorowywaniu 
ustaleń jednej dyscypliny wiedzy w drugiej.

Tę bezpośrednią wzajemną przekładalność i współbieżność roz-
woju nowoczesnej biologii i humanistyki (na obszarze etnologii, 
folklorystyki i literaturoznawstwa) najlepiej uchwyciła twórczyni 
„semantologii historycznej” i badaczka „paleontologii” form kultu-
rowych z kręgu Nikołaja Marra – Olga Freudenberg:

W praktyce naukowej zagadnienia podobieństw i różnic, jedności 
i różnorodności przyjmują postać problemów dziedziczenia lub samo-
rzutności, geno- lub poligenezy. W etnologii i folklorystyce kształtu-
ją się dwa kierunki. Pierwszy pod wpływem paleontologii, anatomii 
porównawczej i archeologii prehistorycznej dociera do pradziejowego 
początku podstawowych form kulturowych, które następnie podlegały 

7 Zob. B. Gasparow, Razwitije ili riestruktirowanije: Wzglady akadiemika T. D. Ły-
sienko w kontiekstie pozdniego awangarda (koniec 1920–1930-je gody), pieriew. 
s anglijsk. M. Dziubienko, „Łogos” 1999, N 11/12. Dokonując zamiany „orga-
nizmu biologicznego” na „utwór literacki”, „środowiska naturalnego” na „kon-
tekst społeczny”, „genów” na „chwyty”, a „ewolucji gatunków” na „literacką 
ewolucję” (lub odwrotnie), otrzymujemy – przekonywał Boris Gasparow – dwa 
nieomal wymienne paradygmaty myślenia o naturze zjawisk „organicznych”, 
charakterze ich powstawania i drogach rozwoju w czasie.
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transmisji i dyspersji. [...] Drugi kierunek mówi o rozlicznych i różno-
rodnych przyczynach, prowadzących do identycznych rezultatów. Jed-
nakowe formy wyjaśnia szczególną dążnością przyrody do osiągania 
zewnętrznych podobieństw, niezależnie od zróżnicowania lokalnych 
warunków środowiskowych [....]. Ten kierunek myślowy znajduje para-
lelny oddźwięk w biologii, w paleozoologii i paleobotanice [....]. Pojęcie 
d y w e r g e n c j i  oznaczające wspólne pochodzenie i późniejsze od-
stępstwa od pierwotnej identyczności, właściwe poglądom ewolucjoni-
stycznej szkoły Darwina, indoeuropejskiego językoznawstwa i mitolo-
gii porównawczej, ustępuje zatem miejsca pojęciu k o n w e r g e n c j i, 
odnoszącemu się do pierwotnie różnego pochodzenia i osiągania form 
podobnych na drodze asymilacji i ujednolicenia. […] Teoria konwer-
gencji niweczy niewzruszoną dotychczas w nauce ideę wspólnego po-
chodzenia i zastępuje ją ideą identyczności form przyrody. […] Teoria 
konwergencji, która z biologii przechodzi do etnologii i folklorystyki, 
mówi, że różnice są pierwotne, a zbieżności wtórne, a zatem że zbież-
nych zjawisk wcale nie wyjaśnia ich wspólne pochodzenie, przeciwnie – 
za zbieżnościami kryją się diametralnie różne twory8.

W wypowiedzi literaturoznawczyni zafascynowanej antydarwinow-
ską teorią nomogenezy Lwa Berga zwraca uwagę przeciwstawienie 
starej folklorystyki, kształtującej się „pod wpływem” paleontologii, 
anatomii porównawczej i archeologii prehistorycznej oraz folklory-
styki, która znajduje „paralelny oddźwięk” we współczesnej biologii, 
w paleozoologii i paleobotanice. Dobór określeń: „wpływ” i „parale-
la” nie jest tu przypadkowy – unaocznia historyczną zmianę w uj-
mowaniu relacji biologii i humanistyki.

Trzeba podkreślić, że szczególnie intensywna transnaukowa wy-
miana idei, słowników i metod w pierwszych dekadach XX wieku 
nie zakładała wyłącznie przepływu idei z nauk biologicznych do li-
teraturoznawstwa, ale dopuszczała także relację odwrotną. Jeżeli an-
tydarwinista Lew Berg, formułując w latach dwudziestych idee ewo-
lucji przyrody organicznej jako nomogenezy, w punkcie wyjścia 

8 O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra [1935], podgot. tieksta i obszcz. ried.  
N. Braginskaja, Moskwa 1997, s. 25–26. W języku polskim ukazały się tylko frag-
menty tej książki w zbiorze: O. Freudenberg, Semantyka kultury, red. D. Ulicka, 
wstęp W. Grajewski, Kraków 2005.
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swoich rozważań umieszczał obserwacje konwergencyjnego powsta-
wania nowych form językowych, to językoznawca Roman Jakobson 
w latach trzydziestych – odwrotnie – na biologicznej teorii nomo-
genezy wzorował swoją koncepcję ortogenetycznej, konwergen-
cyjnej, kierunkowej i teleologicznej ewolucji języków euroazjań-
skich, podporządkowanej ich immanentnym prawidłowościom9. 
Literaturoznawcze i lingwistyczne inspiracje biologów widoczne są 
w rozprawach teoretyka filogenetycznego preformizmu, antydarwi-
nisty Aleksandra Lubiszczewa, który koncepcje formy, taksonomii 
i ewolucji organizmów żywych opierał na założeniach „semantycz-
nej paleontologii” Nikołaja Marra i morfologicznej metodzie „ro-
syjskich formalistów”10. Biolog-systematyk, którego ustalenia miały 
wkrótce zachwycić tartuskich semiotyków, pisał do neolamarkisty 
Borisa Kuzina: „Od dawna rozważam wprowadzenie do nauk bio-
logicznych pojęcia stylu (w sensie estetycznym)”11. W symferopol-
skich odczytach O estetycznym podejściu do rozwiązywania proble-
mów biologicznych i O stylu w biologii (1919–1921) pojęcie stylu 
wyjaśniał m.in. na przykładzie zabarwienia owadów (grupy o jaskra-
wym zabarwieniu i „grupy w stylu Rembrandta”) oraz „stylu mor-
fologicznego” (zjawisko przenoszenia „wynalazku” z jednych części 
ciała zwierzęcia na inne, niehomologiczne)12.

Liczne grono rosyjskich literaturoznawców nie tylko uznawa-
ło biologię za wzorzec naukowości dla poetyki, posługiwało się jej 
metodami, kategoriami i pojęciami-narzędziami, ale także włącza-
ło literaturoznawstwo w aktualne teoretyczne (i światopoglądowe) 
spory biologiczne dotyczące charakteru ewolucji świata organicz-
nego. Konieczność artykulacji własnego stanowiska w kontrower-

9 Problemy nomogenezy omówię szerzej w rozdziale II.
10 Zob. A. Lubiszczew, Problemy formy, sistiematiki i ewolucyi organizmow, Mo-

skwa 1982, s. 133–198 i 66; N. Perlina, Ol’ga Freidenberg’s Works and Days,  
Bloomington, Indiana 2002, s. 132; W. Iwanow, Wwodnyje zamieczanija k statje  
O. M. Freudenberg „Sistiema litieraturnogo sjużeta”, w: Montaż: Litieratura. 
Iskusstwo. Tieatr. Kino, Moskwa 1988, s. 214.

11 Cyt. za: G. Poczepcow, Russkaja siemiotika. Idiei i mietody, personali, istorija, 
Wakler 2001, s. 664.

12 Ibidem.
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sji biologicznej stawała się wówczas niemal nieuchronna, podobnie 
jak potrzeba rewizji dawnych literaturoznawczych metod i słowni-
ków pojęciowych – w korelacji z aktualnymi kierunkami rozwoju 
biologii teoretycznej. Problemy te rozwinę szczegółowo w rozdzia-
le drugim. Tutaj przywołam tylko wypowiedź Olgi Freudenberg, 
która we wprowadzeniu do Poetyki fabuły i gatunku rozliczała się 
z teorią samorództwa, objaśniającą występowanie paralelnych form 
wierzeniowych, mitycznych i obrzędowych u genetycznie niespo-
krewnionych narodów. Paralele te – w ujęciu angielskiej szkoły an-
tropologicznej – miały być odzwierciedleniem jednakowej psycho-
logii narodów, przechodzących identyczne stadia dziejowej ewolucji. 
Geneza pierwszych antropologiczno-kulturoznawczych konkre-
tyzacji teorii samorództwa wiązała się jednak z próbą odejścia od 
Darwinowskiego pojęcia monofiletycznej, linearnej ewolucji w cza-
sie gdy ewolucjonizm należał do koncepcji najczęściej przywoływa-
nych w humanistyce. Dokonując przewartościowania ustaleń szkół 
antropologicznej i mitologicznej oraz Benfeyowskiej teorii zapoży-
czeń, Freudenberg zastanawiała się nad sposobami wyjaśniania po-
dobnych form kulturowych u narodów odległych od siebie w czasie 
i przestrzeni:

Zapożyczenie czy samoistne poczęcie? Odpowiedź, w zgodzie z nową 
epoką, brzmi już jednak inaczej. Niezwykle ciekawy jest nadciągają-
cy ze wszystkich stron nurt antyewolucjonistyczny. Nie ośmiela się on 
jeszcze wyartykułować swojego imienia i zerwać z pojęciem e w o l u-
c j i, które martwe jest od dnia, w którym utraciło znaczenie przebiegu 
prostoliniowego i sukcesywnie postępowego. Tymczasem zewsząd za-
czynają napływać informacje o lokalności niezwiązanych wspólną ideą 
procesów, o przełączności kultury, o różnorodności i różnoczasowości 
nawet tego, co – jakby się zdawało – jest identyczne. Prostą linię ewo-
lucji wypiera linia falista, obejmująca świat zjawisk fizycznych. Zasadę 
„linearności” zastępuje zasada „periodyczności” i oto nadchodzi nie-
bywałe królestwo idei cyklizacji [...]. Następstwem teorii lokalnych, za-
mkniętych, cyklicznych procesów jest rozłam „formy” i „treści”. Ten 
rozłam to reakcja na ich harmonijną spoistość, którą zakładała teo-
ria ewolucjonistyczna. Wyrasta nowy problem rozczłonowania dwóch 
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pierwiastków. Nauka powinna wyjaśnić morfologiczną jednorodność 
form wobec ich wewnętrznego semantycznego zróżnicowania13.

Niektórzy rosyjscy badacze literatury nie dość, że uzależniali roz-
wój swojej dyscypliny od postępu poznawczego w naukach przy-
rodniczych, to jeszcze wprost dokonywali zakresowej identyfikacji 
obydwu domen wiedzy. Literaturwissenschaft als Naturwissenschaft14 – 
widnieje w nagłówku konspektu jednego z najznakomitszych repre-
zentantów Moskiewskiego Koła Lingwistycznego – Borisa Jarcho. 
Należy tu bowiem podkreślić, że najbardziej radykalny biologizm li-
teraturoznawczy nie rozwijał się na peryferiach rosyjskich dyskur-
sów naukowych, ale w ścisłym centrum nowoczesnej refleksji o lite-
raturze15, m.in. wśród badaczy wywodzących się z „rosyjskiej szko-
ły formalnej”.

Poetyka w świetle przyrodoznawstwa.  
Przypadek Borisa jarcho

Boris Jarcho był bez wątpienia największym biologistą wśród ro-
syjskich nowatorów literaturoznawstwa. W jego naukowym pisar-
stwie korelacja szeregów biologii i nauk o literaturze dała nie tylko 
pojęciowe i teoretyczne hybrydy tej miary, co wersologiczny mor-
ganizm lub dramatologia inspirowana Mendlowską teorią dziedzi-
czenia cech, ale przede wszystkim monumentalną Metodologię ścis- 
łego literaturoznawstwa16. Jej zamysł, ostatecznie urzeczywistniony 
w końcu lat trzydziestych, wykrystalizował się jeszcze w samym cen-

13 O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra, s. 25.
14 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija. Izbrannyje trudy po tie-

orii litieratury, izd. podgot. M. Akimowa, I. Pilszczikow, M. Szapir, obszcz. ried. 
M. Szapir, Moskwa 2006, s. 615.

15 Zob. W. Iwanow, Wwodnyje zamieczanija k statje O. Freudenberg, s. 214–215.
16 Prawie tysiącstronicowa Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija ukazała się 

w całości dopiero w 2006 roku. Jej fragmenty w opracowaniu M. Gasparowa zo-
stały wcześniej opublikowane na łamach zeszytów tartuskich („Trudy po znako-
wym sistiemam” 1969, N 4) i w moskiewskim roczniku Kontiekst. Litieraturno-
tieorieticzeskije issledowanija 1983, Moskwa 1984.
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trum „rosyjskiej szkoły formalnej”, która w oczach wielu współcze-
snych badaczy uchodzi za ognisko prawdziwie nowoczesnego lite-
raturoznawstwa teoretycznego, dążącego do „wydzielenia czystego 
przedmiotu badań literackich, idąc za linią podziału dokonaną przez 
Rickerta i Windelbanda, którzy wskazali na zasadniczą różnicę mię-
dzy metodologią nauk humanistycznych i przyrodniczych”17.

Teorie Borisa Jarcho skupiają w sobie najistotniejsze problemy 
rosyjskiego biologizmu literaturoznawczego i dlatego posłużą tu za 
pars pro toto tego modernistycznego dyskursu. Najistotniejsze jest 
w nim pytanie, które ostro sformułował Osip Mandelsztam: czy 
„czysta biologia nadaje się na budulec poetyki”?18 Ponieważ per-
spektywa historyczna wprowadziła nową, rygorystyczną hierarchię 
nazwisk wczesnodwudziestowiecznych uczonych, usuwając w cień 
Borisa Jarcho, który w polskiej wiedzy o porewolucyjnej humani-
styce rosyjskiej jest – jak jeszcze do niedawna Olga Freudenberg – 
praktycznie nieobecny, warto zarysować postać tego modernistycz-
nego wizjonera naukowego literaturoznawstwa. Tym bardziej że jego 
biografia jest kanoniczna dla rosyjskiej inteligencji lat dwudziestych 
i trzydziestych.

Po ukończeniu Wydziału Historyczno-Filologicznego na Uni-
wersytecie Moskiewskim i odbyciu (nieomal powszechnych dla jego 
pokolenia) studiów humanistycznych na uniwersytetach w Hei-
delbergu i Berlinie, rozpoczął pracę w Katedrze Literatury Zacho-
dnioeuropejskiej na macierzystej uczelni, a na początku lat dwudzie-
stych objął kierownictwo Zakładu Poetyki Teoretycznej i Komisji 
Techniki Przekładu Artystycznego w Rosyjskiej Akademii Nauk 
Artystycznych (RACHN przemianowanej następnie na GACHN – 
Państwową Akademię Nauk Artystycznych, która dała pracę naj-
znakomitszym uczonym Srebrnego Wieku)19. Szlify badacza języ-

17 K. Pomorska, Teoria języka poetyckiego i przedmiot poetyki w tzw. szkole formal-
nej, „Pamiętnik Literacki” 1963, nr 4, s. 395.

18 O. Mandelsztam, O naturze słowa, w: idem, O naturze słowa. Słowo i kultura. 
Szkice literackie, przeł., komentarz R. Przybylski, Warszawa 1972, s. 41.

19 Zarysowując biografię Jarcho, korzystam z opracowań M. Gasparowa, Raboty  
B. I. Jarcho po tieorii litieratury, w: „Trudy po znakowym sistiemam” 1969, N 4 
oraz M. Akimowej i M. Szapira, Boris Isaakowicz Jarcho i stratiegija „tocznogo 



52 ROZDZIAŁ 1

ka poetyckiego zdobywał w Moskiewskim Kole Lingwistycznym, do 
którego w 1919 roku wprowadził go sam Roman Jakobson. Badacz 
„funkcji poetyckiej” po latach wspominał Borisa Isaakowicza jako 
jednego z najaktywniejszych uczestników Koła aż do 1924 roku20. 
Moskiewski profesor poetyki teoretycznej odegrał też pewną rolę 
w próbach odrodzenia Opojazu w latach 1928–1930. Jako jeden 
z nielicznych (obok Jewgienija Poliwanowa i Osipa Brika) odpowie-
dział na listy Wiktora Szkłowskiego do potencjalnych członków od-
nowionego Towarzystwa Badań Języka Poetyckiego w sprawie pra-
skich tez Jakobsona i Tynianowa21.

Teoretyczne poglądy Jarcho krystalizowały się w nurcie rosyj-
skiego formalizmu i zarazem w mocnej opozycji do tzw. hermeneu-
tycznej fenomenologii Gustawa Szpeta. Opozycja to tym bardziej 
znacząca, że badacze z najbliższego otoczenia Jarcho (m.in. Grigorij 
Winokur, Michaił Pietrowski, Aleksandr Rieformatski) już w poło-
wie lat dwudziestych wprost zrywali z „metodą formalną” na rzecz 
Szpetowskiej fenomenologii, a sam Jarcho – obok m.in. Aleksandra 
Gabriczewskiego i Aleksieja Łosiewa – należał do kierowanej przez 
Szpeta filozoficznej sekcji RACHN.

Boris Jarcho, który nazywał siebie „formalistą”, uczestniczył 
w wielu polemikach literaturoznawczych, lingwistycznych i filozo-
ficzno-ideologicznych organizujących życie rosyjskiej inteligencji lat 
dwudziestych i trzydziestych. Występował jako krytyk eurazjanizmu, 
z którego głosem liczyli się nawet tak zagorzali zwolennicy ideolo-
gii eurazjańskiej, jak Nikołaj Trubieckoj i Piotr Sawicki. Był adwersa-
rzem Tynianowowskiej koncepcji języka poetyckiego22. Przenikliwy 

litieraturowiedienija”, w: B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija. 
Izbrannyje trudy po tieorii litieratury.

20 Zob. R. Jakobson, Toward the History of the Moscow Linguistic Circle, w: idem, 
Selected Writings, Vol. 7: Contributions to Comparative Mythology. Studies in 
Linguistics and Philology, 1972–1982, ed. S. Rudy, preface L. R. Waugh, Berlin– 
–New york–Amsterdam 1985, s. 281.

21 Zob. A. Gałuszkin, „I tak, stawszy na kostiach, budiem trubit’ sbor…”. K istorii 
niesostojawszegosia wozrożdienija Opojaza w 1928–1930 gg., „Nowoje litieratur-
noje obozrienije” 2000, N 44.

22 Zob. M. Akimowa, B. I. Jarcho w polemikie s tynianowskoj koncepcyej sticho-
towrnogo jazyka. Diskussija o stichie i prozie w Gosudarstwiennoj Akadiemii 
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badacz opozycji wiersza i prozy, metryki, związków rytmu ze 
składnią, adherent wersologii Borisa Tomaszewskiego i Romana 
Jakobsona, dał się również poznać jako dramatopisarz i poeta. Był 
niedościgłym mistrzem literackiej stylizacji. Nic w tym nadzwyczaj-
nego: w gronie rosyjskich formalistów umiejętność pisania literatury 
uchodziła, jak wiadomo, za niezbędną kwalifikację każdego literatu-
roznawcy. Jeszcze przed rewolucją razem z bratem Grigorijem (auto-
rem rosyjskiego przekładu Gargantui i Pantagruela) pisał miniatury 
komediowe dla teatrów małych form, m.in. dla teatralnego kabare-
tu Nikołaja Balijewa Letuczaja mysz’, który wyewoluował z parody-
stycznych wieczorków twórczości amatorskiej (kapustniki) aktorów 
Moskiewskiego Teatru Artystycznego (MChT). W srebrnowiecz-
nym życiu teatralnym Rosji to właśnie „Nietoperz” zainaugurował 
kabaret literacko-artystyczny, który później rozsławiły: Brodiaczaja 
sobaka, Łukomorie, Priwał komiediantow Borisa Pronina lub Dom 
intiermiedij Wsiewołoda Meyerholda. Zwieńczeniem dramaturgicz-
nej twórczości Borisa Jarcho była napisana w ostatnim roku życia 
tragedia Rozdarci. Sztuka o róży. Została ona opublikowana (podob-
nie jak wspomniane miniatury kabaretowe: Widok z naszego okien-
ka i Wierny Jakow) pod trubadurskim pseudonimem „B. de Lunel”. 
Osadzona w realiach dwunastowiecznej Akwitanii trubadurów i wa-
gantów, inspirowana staroirańską herezją Maniego rozwijaną przez 
bogomiłów i katarów, sztuka Jarcho aktualizowała topos świata 
i człowieka rozdartego między dobrem i złem23.

Boris Jarcho był też współautorem dedykowanej Maksymilianowi 
Wołoszynowi księgi parodii-panegiryków Poetae-poetae i współtwór-
cą feerycznej pantomimy, którą w lecie 1925 roku na cześć autora 
Zmroku kimeryjskiego i Demonów głuchoniemych wystawili w krym-
skim Koktebelu goście Domu Poety. Miarą stylizatorskiego kunsz-
tu moskiewskiego formalisty (kunsztu – trzeba dodać – wydosko-
nalonego w przekładach poezji karolińskiego renesansu, rzymskiego 

Chudożestwiennych Nauk, podgot. tieksta, publ. i primiecz. M. Akimowa; M. Sza-
pir, „Domasznij staryj spor” (B. I. Jarcho protiw J. N. Tynianowa wo wzgladach 
na prirodu i siemantiku sticha), „Philologica” 2001–2002, N 7.

23 Zob. M. Gasparow, Priedisłowije k publikacyi oraz B. de Lunel, Raskołotyje. 
Diejstwo o rozie, „Nowoje litieraturnoje obozrenije” 1996, N 18.
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antyku, łacińskiego średniowiecza, francuskiego oświecenia i nie-
mieckiego romantyzmu)24 były m.in.: utrzymane w stylistyce staro-
indyjskich ślok pozdrowienia od Kālidāsy i strofy safickie w imie-
niu poetki z Lesbos, staroislandzki aliteracyjny wiersz toniczny egila 
Skallagrimsona i panegiryk prowansalskich trubadurów, jambiczno- 
-trocheiczny poemat od niemieckich minnesängerów i cerkiewnosło-
wiański sylabowiec Symeona Połockiego, panegiryk Vuka Karadžića 
i biały pięciostopowiec jambiczny od Szekspira25. Jarcho, który po-
dobnie jak Andriej Bieły, Osip Mandesztam, Marina Cwietajewa, 
Jewgienij Zamiatin i Michaił Bułgakow często gościł w Koktebelu, 
należał do najaktywniejszych uczestników towarzysko-artystycz-
nych imprez Domu Poety.

W 1935 roku w związku ze sprawą „niemiecko-faszystowskiej 
organizacji kontrrewolucyjnej na terenie ZSRR” (znanej też jako 
„sprawa niemieckich leksykografów” – twórców Wielkiego słowni-
ka niemiecko-rosyjskiego) Boris Jarcho został osadzony w łubiań-
skim areszcie (wraz z Aleksandrem Gabriczewskim, Michaiłem 
Pietrowskim i Gustawem Szpetem), a następnie skazany na trzy lata 
omskich łagrów. To właśnie w Omsku najintensywniej pracował nad 
Metodologią ścisłego literaturoznawstwa, wyznając w przedmowie do 
dzieła: „Nie ukrywam, że w głębi duszy marzy mi się los Mendla: za 
10–20 lat wykopią, odkryją itd... Sama naiwność tego mamidła dzia-
ła na mnie ożywczo, na moment rozprasza gnilny zapach mojego 
trupa, który uderza mnie w nozdrza”26. Tu też, na syberyjskim ze-
słaniu, Jarcho pielęgnował marzenie o stworzeniu Instytutu ścisłego 
Literaturoznawstwa (Institut der exakten Literaturwissenschaft), 

24 Pełna, licząca kilkaset pozycji bibliografia przekładowych i literaturoznawczych 
prac Jarcho dostępna jest w wydaniu: B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litiera-
turowiedienija. Izbrannyje trudy po tieorii litieratury.

25 Zob. M. Akimowa, M. Szapir, Boris Isaakowicz Jarcho i stratiegija „tocznogo li-
tieraturowiedienija; „Budu rad was widiet’ w Koktiebiele...” (Pieriepiska Maksi-
miliana Wołoszyna i Michaiła Bułgakowa), w: M. Wołoszyn, Izbrannoje. Sticho-
tworienija. Wospominanija. Pieriepiska, sostaw., podgot. tieksta, wstupit. statja 
Z. Dawydow, W. Kupczenko, Minsk 1993; W. Rożdiestwienskij, Izbrannoje, t. 2, 
Moskwa–Leningrad 1965, s. 164.

26 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija. Izbrannyje trudy po tie-
orii litieratury, s. 4.
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któremu – wedle własnych obliczeń – mógłby zagwarantować sto 
lat wytężonej pracy27. Po odbyciu kary uczony otrzymał zakaz po-
wrotu do Moskwy i Leningradu. Przez kilka lat tułał się między 
Rżewem, Możajskiem i Aleksandrowem, składając w Narkomprosie 
(Ludowym Komisariacie Oświaty) kolejne podania o zezwolenie na 
pracę. Wreszcie udało mu się objąć posadę wykładowcy literatury 
powszechnej w Instytucie Pedagogicznym w Kursku. W 1941 roku 
w związku ze spowodowaną działaniami wojennymi ewakuacją kur-
skiego uniwersytetu, osiedlił się w Sarapule w Udmurcji. Po roku 
zmarł na gruźlicę.

Biologistyczne stanowisko Borisa Jarcho po raz pierwszy uwi-
doczniło się w debacie z Gustawem Szpetem zatytułowanej „O gra-
nicach naukowego literaturoznawstwa” toczonej w 1924 roku. Spór 
biologisty z fenomenologiem rozegrał się w serii naprzemiennych 
odczytów, którym przysłuchiwali się zarówno rosyjscy formali-
ści, jak i moskiewscy idealiści transcendentalni z kręgu „Logosu”. 
Projektowi biologistycznego literaturoznawstwa rozumianego jako 
nauka pozytywna, ścisła i eksperymentalna Szpet przeciwstawiał 
koncepcje inspirowane Husserlowską „filozofią jako nauką ścisłą”28.

Urzeczywistnienie projektu „metodologii ścisłego literaturo-
znawstwa” oznaczało dla Jarcho przebudowę epistemologicznych 
i ontologicznych podstaw nauk o literaturze według modelu przyro-
doznawczego, całościową rewizję dotychczasowego systemu litera-
turoznawczych pojęć z zakresu poetyki, teorii, historii, metodologii 
i „nomologii” oraz stworzenie nowego metajęzyka uzgodnione-
go z biologicznym wzorcem. Trzeba bowiem podkreślić, że Boris 
Jarcho – w odróżnieniu od współczesnych: Michaiła Bachtina, Olgi 
Freudenberg, Andrieja Biełego, a nawet formalistów z Opojazu29 – 

27 Ibidem, s. 5.
28 B. Jarcho, Granicy naucznogo litieraturowiedienija, „Iskusstwo” 1925, N 2; idem, 

Granicy naucznogo litieraturowiedienija, „Iskusstwo” 1927, N 1. Odczyty G. Szpe-
ta nie zostały opublikowane. Zob. M. Akimowa, M. Szapir, Boris Isaakowicz Jar-
cho i stratiegija „tocznogo litieraturowiedienija”, s. xi−xii, xxiv.

29 Jarcho zarzucał im terminologiczny zamęt, nieścisłość i bezpodstawność wy-
powiedzi teoretycznych. Zob. M. Akimowa, M. Szapir, Boris Isaakowicz Jarcho 
i stratiegija „tocznogo litieraturowiedienija”, s. xxi.



56 ROZDZIAŁ 1

posługiwał się silnie zrygoryzowanym i przezroczystym językiem 
teoretycznym, posłusznym wobec ideałów racjonalności, jedno-
znaczności, terminologicznej ścisłości i przystawalności wobec od-
wzorowywanego w nim przedmiotu. Ta stabilność teoretycznego 
języka zdumiewa tym bardziej, że Jarcho przypisywał literaturze ta-
kie atrybuty żywej przyrody, jak: nieskończoność (bieskoniecznost’), 
ciągłość (nieprierywnost’), zmienność (izmiencziwost’) i mnogość 
(mnożestwiennost’)30. Badacz dobrze wiedział, że ruchliwe i zmien-
nokształtne organizmy literackie – przyszpilone określeniem – umie-
rają i że wszelkie podziały w domenie literatury oznaczają w istocie 
„rozkrawanie żywego ciała przyrody”31. W sporze mechanicystów 
z witalistami, który w Rosji w pierwszych dekadach XX wieku roz-
grywał się równocześnie w biologii, literaturoznawstwie, filozofii 
i nawet w dyskursie ideologiczno-politycznym, moskiewski forma-
lista opowiedział się po stronie tych ostatnich. Formułował uwagi 
bliskie Bergsonowskiej krytyce unieruchamiającego, mechanizu-
jącego i upraszczającego rzeczywistość intelektu-kinematografu32. 
A jednak to właśnie klarowność terminologiczna i rygor kategory-
zacji były dla Jarcho warunkiem poznania wielokształtnej rzeczywi-
stości. Należy podkreślić, że to samo bliskie witalistom dążenie do 
ideału „Argusowej metody naukowej”, pozwalającej widzieć wszyst-
ko i wszędzie równocześnie33, w teoretycznoliterackim biologizmie 
Olgi Freudenberg dawało przeciwne rezultaty. Uzasadniało krań-
cowe upodobnienie struktury dyskursu literaturoznawczego wobec 
krystalizowanego w nim obrazu świata.

„świat jest nieskończony zarówno w sensie ogromu, jak i w skali 
mikroskopowej – pisał moskiewski formalista w połowie lat trzy-

30 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 56–60.
31 Ibidem, s. 24.
32 Chociaż nazwisko autora Ewolucji twórczej w rozważaniach Jarcho nie poja-

wia się ani razu. Zob. B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija,  
s. 107–108.

33 Zob. O. Freudenberg, Wprowadzenie do teorii folkloru antycznego. Wykład XII, 
przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, w: eadem, Semantyka kultury, s. 278; N. Bra-
ginskaja, Ot sostawitiela, w: O. Freudenberg, Mif i litieratura driewnosti, sostaw., 
podgot. tieksta, kommient. i poslesł. N. Braginskaja, otwietstw. ried. e. Miele-
tinskij, Moskwa 1978, s. 574.
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dziestych.  Odkrywaniu nowych światów-mgławic towarzyszy roz-
bijanie atomu, a może nawet elektronu. Nie wiemy jeszcze, ile drob-
noustrojów żyje w komórce ultramikroba. Dlatego też, niezależnie 
od rozmiarów laboratorium, uczony zawsze znajduje się w pozy-
cji Koźmy Prutkowa, który nie może objąć nieobjętego”34. A jed-
nak autor Metodologii ścisłego literaturoznawstwa w niepohamowa-
nym dążeniu do objęcia świata w nieskończonej wielości jego form 
przy pomocy nauki o literaturze – podważył nieomylność Koźmy 
Pietrowicza. eksplorując „granice naukowego literaturoznawstwa”, 
Jarcho posługiwał się na przemian mikroskopem i lunetą. Od ba-
dań nad sukcesją literackich ekosystemów i falową ewolucją wiel-
kich formacji intelektualnych swobodnie przechodził do morfologii 
pojedynczego organizmu literackiego, rozpatrując kolejno (przewi-
dziane w szczegółowym konspekcie): „pojęcie osobnika w przyro-
dzie i w literaturze”, granice, typy i „budowę ciał literackich (ciała 
obce, wiązania symbiotyczne, epizody, cząstki organiczne, wiąza-
dła)” oraz „właściwości literackiego organizmu: przeszczepianie czę-
ści, odłączenie części, rozszczepienie, zrost, związek organiczny”35. 
W tej biologistycznej optyce struktura Rahmenerzählungen upodob-
niała się do polipu, a Dekameron do żywej kolonii koralowej. Pieśń 
Diewicy-Krasawicy w Eugeniuszu Onieginie była pasożytem, zaś ru-
skie czastuszki stanowiły najdoskonalszy przykład funkcjonalnej 
adaptacji części do organicznej całości. Zauważywszy, że czastuszki 
w stanie wolnym odznaczają się zupełnie inną strukturą stylistyczną 
i syntaktyczną niż czastuszki wchodzące w skład cyklu-organizmu, 
Jarcho natychmiast wyjaśniał: „Komórki organizmu złożonego róż-
nią się od komórek stanowiących ciało Protozoa (organizmów jed-
nokomórkowych) tym, że ich funkcje muszą mieć na względzie ży-
cie całości. Różnice te są na tyle duże, że C. C. Dobell domagał się 
nawet, by ciała najprostszych organizmów nie nazywać komórką”36. 
Rozważając opozycję wiersz – proza (wraz ze stadiami przejściowy-

34 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 24. Por. K. Prutkow, 
Płody razdumja, w: idem, Izbrannyje soczinienija, wstup. statja, podgot. tieksta 
i primiecz. W. Diesnickij, Leningrad 1953.

35 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 12.
36 Przykłady z rozdziału Litieraturnyje jedinicy, s. 112, 114.



58 ROZDZIAŁ 1

mi), literaturoznawca ustanawiał jej pełną paralelę do nieostrego po-
działu przyrody na organiczną i nieorganiczną oraz na królestwo ro-
ślin i królestwo zwierząt37.

Kwintesencją biologistycznego dyskursu Borisa Jarcho jest cha-
rakterystyka życia średniowiecznych „widzeń”, które

[…] początkowo bytują w postaci drobnych komórek żywotów, biogra-
fii i kronik [...], poczynając od Dialogów Grzegorza Wielkiego przybie-
rają charakter nie w pełni samodzielnych organizmów kolonijnych, dla 
których dialog jest czymś w rodzaju koralowiny lub zarodni podstaw-
kowej. Następnie oddzielają się, usamodzielniają, rozrastają, a ich bu-
dowa ulega komplikacji. W XII–XIII wieku pojawiają się kolosy w ro-
dzaju widzeń Tnugdalusa, Alberico di Settefrati, Mnicha z evesham lub 
Boskiej Komedii. W XIV mastodonty te wymierają, ale drobne widzenia 
pasożytnicze istnieją nadal w literaturze hagiograficznej i mistycznej38.

Boris Jarcho nie poprzestał jednak na zewnętrznej budowie organi-
zmów literackich. Zstępował do samego wnętrza komórki organi-
zmu literackiego, do protoplazmy, wnikał do jądra komórkowego, by 
obserwować jak najdosłowniej rozumianą koniugację wierszowych 
chromosomów – w dolniku i trymetrze sylabotonicznym.

Literatura niebotyczna jako przyroda wymagała zdaniem Jarcho 
metod badawczych wypracowanych i sprawdzonych na gruncie bio-
logii: statystyki, eksperymentu, porównania i indukcji: „dla wszyst-
kich nauk o świecie, a w szczególności dla wszystkich nauk o życiu 
(zarówno dla zoologii, jak i dla literaturoznawstwa) metoda powin-
na być jednakowa: to metoda porównawczo-statystyczna, wspoma-
gana przez pokaz i eksperyment”39. Moskiewski formalista doda-
wał, że „jedność psychicznych organów percepcji” decyduje o tym, 
że granice poznania literatury pokrywają się z granicami poznania 
innych przedmiotów świata zewnętrznego, a zatem „że od literatu-
roznawstwa, o ile chce ono pozostać dyscypliną naukową, nie należy 

37 Zob. B. Jarcho, Ritmika tak nazywajemogo „Romana w stichach”, w: Ars Poetica. 
Sbornik statiej, ried. M. Pietrowskij, B. Jarcho, Moskwa 1928, s. 10.

38 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 387–388.
39 Ibidem, s. 64.
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wymagać niczego więcej niż od dyscyplin, badających zjawiska świa-
ta zewnętrznego, tj. od nauk przyrodniczych”40. Przypadek Borisa 
Jarcho dobrze wyjaśnia, dlaczego hermeneutyka nigdy właściwie nie 
osiągnęła w rosyjskim literaturoznawstwie sukcesu, porównywalne-
go z jej karierą w Niemczech i w Polsce.

W oparciu o typologiczną bliskość obiektów biologicznych i lite-
raturoznawczych, tożsamość rządzących nimi praw, żądających nie 
tylko jednakowych metod badawczych, ale również jednakowego ję-
zyka opisu, Boris Jarcho systematycznie rozwijał koncepcję litera-
turoznawstwa jako nauki homologicznej wobec biologii41. Istotnie 
modyfikując regułę Rickerta (dla różnych przedmiotów badań – róż-
ne metody), przeciwstawiał jej prostą zasadę: „dla zbieżnych właści-
wości przedmiotów jednakowe metody, dla niezbieżnych – różne”42.

Strukturalne i ewolucyjne „podobieństwa między przedmiotem 
literaturoznawstwa i obiektami nauk przyrodniczych są tak głębokie 
i istotne, że pozwalają założyć fundamenty dla całej mojej metody”43 – 
pisał profesor poetyki teoretycznej. Przykładowo, prawo nieodwra-
calności ewolucji paleobiologa Luisa Dollo głoszące, że w procesie 
ewolucji nie jest możliwy powrót do wcześniejszego stadium rozwo-
ju, nawet jeśli organizmy znajdują się w identycznych warunkach, 
jak ich przodkowie – w redakcji Borisa Jarcho przyjmowało postać 
twierdzenia: „w procesie literackiej ewolucji mogą powstawać for-
my podobne, ale nie identyczne z formami odległych przodków” lub – 
w wersji uproszczonej, ale za to wiernie powtarzającej Dollo – „pełny 
nawrót nie jest możliwy”44. Natomiast analiza danych statystycz-
nych w zakresie cech tragedii i komedii stanowiła dla badacza „na-
oczny dowód”, że „w literaturze działa Galtonowskie prawo regre-
sji do średniej (regression law, Rückschlaggesetz)”, które orzeka: „Jeśli 
dane pokolenie bardzo mocno odchodzi od średniej całego gatun-
ku, to następne pokolenie na powrót przybliża się nieco do tej śred-

40 B. Jarcho, Granicy naucznogo litieraturowiedienija, „Iskusstwo” 1925, N 2, s. 58.
41 Idem, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 64.
42 Ibidem, s. 54–55.
43 Ibidem, s. 56.
44 B. Jarcho, Raspriedielenije rieczi w piatiaktnoj tragiedii (K woprosu o kłassicy-

zmie i romantizmie), s. 568.
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niej”45. Wszystkie rozpoznane morfologiczno-ewolucyjne prawa 
gatunków literackich: od Leibnizjańskiego prawa ciągłości ewolu-
cji po ustalenia Galtona, Boris Jarcho podporządkowywał nadrzęd-
nemu „prawu fal”. Odkrycie „falowej ewolucji” w literaturze uzna-
wał za zwieńczenie projektu ścisłego literaturoznawstwa i ostateczny 
etap włączenia nauk o literaturze w orbitę przyrody. „Ten, kto za po-
mocą matematycznej argumentacji zdoła roztoczyć przed nami ob-
raz potężnego nurtu literatury w postaci tysięcy osobnych fal, które 
to nakładają się na siebie, to biegną równolegle, to znów rozcho-
dzą się w niekończącym się ruchu – ten sfinalizuje układanie fun-
damentów ścisłego literaturoznawstwa”46. Literaturoznawca podej-
rzewał, że działanie prawa fal w literaturze jest o wiele rozleglejsze, 
niż można obecnie przypuszczać. Nie chciał jednak zbyt wcześnie 
przesądzać, na ile owe fale okażą się paralelne i, co najważniejsze, 
połączone z falami rozwoju innych obszarów życia (biologii czło-
wieka, życia społecznego, ekonomiki lub sztuki)47. Formułując teo-
rię fal w literaturze, Jarcho explicite odwoływał się do tzw. fal Louisa 
de Broglie’a, „w których nie da się określić podmiotu falowania i któ-
re należy rozumieć jako okresowe podwyższenie i obniżenie natę-
żenia pola elektromagnetycznego”48. Chociaż między uniwersalną 
teorią fal a zjawiskiem wierszowej zmienności genetycznej rozcią-
gają się niezmierzone przestrzenie teoretyczne, to rosyjski literatu-
roznawca w jednym błysku syntezy zdołał objąć nieobjęte. Nie jest 
przypadkiem, że władający biegle dwudziestoma językami mediewi-
sta i starożytnik Boris Jarcho został na mocy koktebelskiej przyjaźni 
z Michaiłem Bułgakowem prototypem profesora demonologii w je-
denastym rozdziale pierwszej redakcji Mistrza i Małgorzaty49.

Najistotniejszy dla prezentowanych tu rozważań jest jednak fakt, 
że skrajnie zbiologizowane pisarstwo naukowe Borisa Jarcho całko-
wicie mieściło się w kanonach uprawiania modernistycznego litera-
turoznawstwa rosyjskiego. Jeżeli jego koncepcja sprawiała na współ-

45 Ibidem, s. 602.
46 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 348–349.
47 Ibidem, s. 346.
48 Ibidem.
49 Hipoteza M. Czudakowej. Zob. „Budu rad was widiet’ w Koktiebiele...”.
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czesnych wrażenie ekstrawagancji lub „odstępstwa od pożądanej 
linii rozwoju literaturoznawstwa”, to wcale nie z przyczyny nadmier-
nej biologizacji nauki o literaturze, tylko z powodu oderwania litera-
tury od życia społecznego lub przecenienia eksplanacyjnej roli sta-
tystyki w badaniach literackich. Pierwszy z zarzutów stawiali Jarcho 
przedstawiciele literaturoznawstwa marksistowskiego; drugi – for-
maliści z Opojazu50, którzy zresztą nie stronili od opisu zmienno-
ści gatunków literackich w kategoriach genetyki, saltacjonizmu  
i de Vriesowskiej teorii mutacji.

nad mapą rosyjskiego antypozytywizmu

Rosyjski biologizm literaturoznawczy pierwszych dekad XX wieku 
był tworem na wskroś modernistycznym, warunkowanym zarów-
no ogólnym wzrostem samoświadomości humanistyki, jak i posze-
rzeniem samowiedzy nauk ścisłych i biologicznych, które odrzuciły 
kategorie mechanizmu i przyczynowości deterministycznej, godząc 
się na poznawczy konwencjonalizm. Trudno jednak zataić, że mo-
dernistyczny biologizm teoretycznoliteracki wypiętrzył się na styku 
dwóch typów światopoglądów, których obrzeża nasunęły się na sie-
bie jak krawędzie płyt tektonicznych – „między dawnym a nowym 
biologizmem”51. I dopiero ten podwójny układ zależności – „stare-
go” biologizmu pozytywistycznego oraz „nowego”, antypozytywi-
stycznego (ściślej: antymechanistycznego) biologizmu spod znaku 
Lebensphilosophie – pozwala nazwać specyfikę formacji literaturo-
znawczej, która – jak ziemia na poły mitycznej Kimerii – strzaskana 
jest „geologicznymi uskokami dusz ludzkich”52.

50 Zob. M. Akimowa, M. Szapir, Boris Isaakowicz Jarcho i stratiegija „tocznogo li-
tieraturowiedienija”, s. xxi, xxv.

51 Tytuł jednego z rozdziałów Die Philosophie des Lebens. Darstellung und Kritik 
der philosophischen Modeströmingen userer Zeit H. Rickerta (Tübingen 1920). 
Korzystam z rosyjskiego wydania tej książki: G. Rikkiert, Fiłosofija żyzni, pie-
riew. e. Berłowicz, I. Kołubowskij [1922], Kijew 1998.

52 Fragment wiersza Ćwierć wieku M. Wołoszyna napisanego w dniach trzę-
sienia ziemi w Koktebelu w 1927 roku: „świadkiem przemieszczeń byłem 
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O ile oddziaływanie filozofii życia na kulturę rosyjskiego mo-
dernizmu nie wywołuje wątpliwości, o tyle przywołanie tu kontek-
stu pozytywistycznego budzi zastrzeżenia. Fenomen teoretyczno-
literackiego biologizmu w Rosji nie daje się bowiem wyjaśnić ani 
inercyjnością pozytywistycznego modelu poznawczego i metodo-
logicznego, ani nawet siłą bezwładności samego tylko pozytywi-
stycznego języka opisu literatury53. Osobliwość tego biologistycz-
nego literaturoznawstwa wynikała raczej z przyspieszonego kursu 
scjentyzmu i naturalizmu, który w humanistyce rosyjskiej lat dwu-
dziestych i trzydziestych zdiagnozował wytrawny krytyk „rosyjskiej 
szkoły formalnej” Paweł Miedwiediew, niż z kontynuacji pozyty-
wistycznych tradycji zadawnionych w niej jakoby od dziesięciole-
ci. Rosyjską „naukową” teorię literatury tylko w bardzo ograniczo-
nym zakresie można opisać jako wstrząs wtórny po pozytywizmie. 
Zarazem nie sposób przeoczyć, że „drugi pozytywizm” empiriokry-
tyków Macha i Avenariusa odniósł znaczne sukcesy m.in. w dome-
nie produktywistycznego literaturoznawstwa marksistowskiego54 
(w „tektologii” Aleksandra Bogdanowa opartej na biologii, empirio-
monizmie i materializmie historycznym), a jeszcze wcześniej – w li-
teraturoznawczym psychologizmie o rodowodzie Potebniańskim55. 
Należałoby tu też odnotować, że w kontekście rozważań o moderni-
stycznym literaturoznawstwie rosyjskim niejednokrotnie był przy-
woływany też „trzeci pozytywizm” Koła Wiedeńskiego – jako jeden 
z bliskich (typologicznie, a nie genetycznie) kontekstów wyjaśnia-

świadomości, / Geologicznych uskoków dusz ludzkich”, przeł. e. Siemaszkie-
wicz, w: M. Wołoszyn, Poezje, wybór, wstęp i objaśnienia A. Pomorski, Warsza-
wa 1981, s. 262.

53 Przypadki wymiany samych tylko języków teoretycznych, niepociągającej za 
sobą akceptacji wzorców metodologicznego i epistemologicznego lub związa-
nej z ich degradacją omawia S. Balbus, Metodologie i mody metodologiczne we 
współczesnej humanistyce (literaturoznawczej), „Przestrzenie Teorii” 2002, nr 1.

54 Zob. B. Owczarek, Aleksander Bogdanow, czyli u źródeł produktywizmu, w: idem, 
Twórczość i komunikacja literacka. Spór o podstawy literaturoznawstwa mark-
sistowskiego, Warszawa 1986.

55 Zob. A. Cejtlin, Mietody domarksistskogo litieraturowiedienija, w: Litieraturna-
ja encykłopiedija w 11 tomach, gław. ried. A. Łunaczarskij, t. 7, Moskwa 1934,  
s. 268.
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nia rosyjskiego formalizmu. Właśnie „neopozytywizmem avant la 
lettre” ewa Thompson nazywała „naukowy formalizm” Tynianowa, 
Jakobsona i Trubieckiego. Rejestrując krytyczne stanowisko „logicz-
nych pozytywistów” wobec podziału nauk na Naturwissenschaften 
i Geisteswissenschaften, któremu przeciwstawiali program „na-
uki zintegrowanej”, badaczka nie rozpatrzyła jednak tego proble-
mu w odniesieniu do rosyjskich formalistów. Zaznaczyła jedynie, że 
„wczesne szkice Borisa ejchenbauma respektują zasady antypozyty-
wistycznego nurtu w badaniach literackich, […] głoszące bezwzględ-
ną odrębność nauk o przyrodzie i nauk o kulturze”56. Rekonstrukcja 
światopoglądowych rejestrów i metodologicznych założeń rosyj-
skich literaturoznawców o nastawieniu biologistycznym nakłania 
jednak do nowej problematyzacji (to znaczy wprowadzenia korek-
tury do utrwalonego w potocznej świadomości stereotypu, a nie za-
negowania) przełomu antypozytywistycznego w naukach humani-
stycznych i, węziej, rewizji zakresu znaczeniowego pojęcia „rosyjski 
antypozytywizm”.

Ważnym sygnałem odrębności wschodnioeuropejskiego wa-
riantu modernizmu jest już sama trudność problematyzacji dynami-
ki i kierunku przemian rosyjskiej refleksji literaturoznawczej pierw-
szych dekad XX stulecia w kategoriach „pozytywizmu inercyjnego”, 
„pozytywizmu przepracowanego”, „antypozytywizmu”, „antynatura-
lizmu” lub „antyscjentyzmu”, wytworzonych na gruncie humanisty-
ki zachodnioeuropejskiej i słabo przystających do realiów rosyjskich. 
Również w tym przypadku konfrontacji narodowych wariantów mo-
dernizmu, trudność tę należy nie tyle przezwyciężać lub neutralizo-
wać (służyło temu przenoszenie en bloc zagadnień przełomu antypo-
zytywistycznego w zachodnioeuropejskiej epistemologii początku 
XX wieku na grunt humanistyki rosyjskiej), co uznać za dyskur-

56 e. M. Thompson, Russian Formalism and Anglo-American New Criticism. 
A Comparative Study, The Hague–Paris 1971, s. 29, 87–110. „Naukowość” ro-
syjskich formalistów próbowała też zdiagnozować A. Grzegorczyk, „Forma-
listyczna” koncepcja literaturoznawstwa jako przedteoretyczna alternatywa 
orientacji pozytywistycznej, w: Zagadnienie przełomu antypozytywistycznego 
w humanistyce.
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sywną własność wschodnioeuropejskiej formacji modernistycznej57. 
Sytuacja ta warta jest rozważnego namysłu. Tak jak różne były pozy-
tywizmy, tak różne są antypozytywizmy58. Wiadomo wszakże nie od 
dziś, że terminy i kategorie literaturoznawcze są funkcjami rozma-
itych tradycji narodowych59.

Nie podlega dyskusji, że modernizm wschodnioeuropejski 
kształtował się pod ciśnieniem marburskiego i badeńskiego neo-
kantyzmu, fenomenologii, neoidealizmu, niemieckiego formalizmu, 
freudyzmu i neoromantycznej Lebensphilosophie, a zatem tych wiel-
kich formacji intelektualnych, które – z rozmaitych pozycji i w róż-
nych gatunkach wypowiedzi – obwieszczały prawdziwy koniec kró-
lestwa pozytywistycznego. Trzeba jednak zaznaczyć, że konieczność 
ustosunkowania się do tych poglądów ze strony rosyjskich huma-
nistów wynikała przede wszystkim z siły oddziaływania estetyczne-
go i filozoficznego modernizmu niemieckiego, a dopiero w dalszej 
kolejności z potrzeby zajęcia stanowiska wobec antyscjentystyczne-
go i antynaturalistycznego przełomu w zachodnioeuropejskiej epi-
stemologii, na której gruncie rosyjscy moderniści nie czuli się zbyt 
pewnie60.

Ideową integralność rosyjsko-niemieckiej modernistycznej for-
macji umysłowej bezsprzecznie potwierdzają wielostronnie rozpo-
znane wpływy marburczyków (zwłaszcza etyki i estetyki Hermana 
Cohena oraz Cassirerowskiej filozofii form symbolicznych) w „ne-

57 Zob. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy), „Teksty Drugie” 2002, 
nr 4, s. 35.

58 Zob. B. Olaszek, Russkij pozitiwizm: idiei w zerkale litieratury, Łódź 2005;  
W. Szczukin, Pro et contra „czestnoj cziczikowszcziny”, „Nowoje litieraturnoje 
obozrienije” 2006, N 81.

59  Najostrzej problemy te naświetlał W. Bolecki (Wstęp, w: idem, Polowanie na 
postmodernistów (w Polsce) i inne szkice, Kraków 1999, s. 14) w odniesieniu do 
„lokalnych” wariantów modernizmu i postmodernizmu.

60 Sądzę, że można tu się pokusić o uogólnienie przenikliwych rozpoznań A. Po-
morskiego sformułowanych w odniesieniu do recepcji nietzscheanizmu przez 
rosyjskich neomarksistów (A. Łunaczarskiego i M. Gorkiego) w: A. Pomorski, 
Duchowy proletariusz. Przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyj-
skiego kosmizmu XIX–XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa), 
Warszawa 1996, s. 77.
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welsko-witebskiej szkole filozoficznej” Michaiła Bachtina zwanej nie-
kiedy „seminarium Kantowskim”61 lub zbieżności Cassirerowskiego 
neokantyzmu i „semantycznej paleontologii” Nikołaja Marra. 
Zbieżności, a nie wpływy, bo przecież jeden z najwybitniejszych „se-
mantyków-paleontologów”, egiptysta, semitolog i hebraista Izrail 
Frank-Kamieniecki nie tyle ujawnił oddziaływanie niemieckich idei 
filozoficznych na jafetydologię, co dokonał całościowego i systema-
tycznego przekładu filozoficznej antropologii Cassirera na jafetyc-
ką doktrynę Marra, uwypuklając współbieżność rozpoznań obydwu 
filozofów języka62. To głównie neokantowskie przesłanki gnose-
ologiczne Marrowskich koncepcji miały przyciągać uwagę uczest-
ników „kółka Bachtinowskiego” (Lwa Pumpianskiego, Walentina 
Wołoszynowa i Pawła Miedwiediewa)63 do jafetydologii, która stano-
wiła zarazem ważny etap w krystalizacji rosyjskiej socjolingwistyki 
i poetyki socjologicznej64. Z neokantowskich inspiracji wyrasta sym-
bolistyczny traktat epistemologiczny Andrieja Biełego Emblematyka 
sensu, wsparty na założeniach badeńskiej filozofii wartości i po-
znania65. To właśnie symbolistyczny „transcendentalizm idealny” 
Emblematyki sensu, a przede wszystkim kantowskie przesłanki wy-

61 Zob. m.in. K. Clark, M. Holquist, The Influence of Kant in the Early Work of 
M. M. Bakhtin, w: Literary Theory and Criticism: Festschrift Presented to René 
Wellek in Honor of His Eightieth Birthday, ed. J. Strelka, Bern–New york 1984;  
B. Pul, „Nazad k Kaganu”: Marburgskaja szkoła w Newiele i fiłosofija M. M. Bach-
tina, „Diałog. Karnawał. Chronotop” 1995, N 1; idem, Rol M. I. Kagana w sta-
nowlenii fiłosofii M. M. Bachtina (ot Giermana Kagana k Maksu Szeleru), w: Bach-
tinskij sbornik, ried. W. Machlin, t. 3, Moskwa 1997.

62 Zob. I. Frank-Kamienieckij, Pierwobytnoje myszlenije w swietie jafieticzeskoj tie-
orii i fiłosofii [1929], w: idem, Kolesnica Jegowy. Trudy po biblejskoj mifołogii, 
ried. G. Szełogurowa, I. Pieszkow, Moskwa 2004.

63 Zob. W. Wołoszynow, Marksizm i fiłosofija jazyka. Osnownyje problemy socyoło-
giczeskogo mietoda w naukie o jazykie [1929], w: M. M. Bachtin (Pod maskoj). 
Friejdizm. Formalnyj mietod w litieraturowiedienii. Marksizm i fiłosofija jazyka. 
Stat’i, ried. G. Szełogurowa, Moskwa 2000. Por. C. Brandist, The Bakhtin Circle. 
Philosophy, Culture and Politics, Virginia 2002, s. 109–111.

64 Zob. J. Miedwiediew, Na puti k sozdaniju socyołogiczeskoj poetiki, „Diałog. Kar-
nawał. Chronotop” 1998, N 2 oraz W. Ałpatow, Wołoszynow, Bachtin i lingwisti-
ka, Moskwa 2005.

65 A. Biełyj, Emblematika smysła. Priedposyłki k tieorii simwolizma [1909], w: idem, 
Kritika. Estietika. Tieorija simwolizma w 2 tomach, t. 1, Moskwa 1994. Zob.  
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danego rok później Symbolizmu miały pośredniczyć w wykształce-
niu się kantowskiego podłoża „rosyjskiej szkoły formalnej”66 – do-
brze rozpoznawalnego zarówno dla marksistowskich krytyków67, jak 
i dla współczesnych historyków literaturoznawstwa.

Ten neokantowski układ odniesienia określił charakter „wschod-
nioeuropejskiego antypozytywizmu” w stopniu o wiele większym 
niż Diltheyowska „hermeneutyka rozumiejąca”, Croceański neo-
idealizm lub Husserlowska fenomenologia – a zatem dokładnie od-
wrotnie niż w przypadku literaturoznawstwa środkowoeuropejskie-
go, które przywilejami obdarzyło głównie idee hermeneutyczne, 
neoidealistyczne i fenomenologiczne68. Tych niemieckich kontek-
stów filozoficznych rosyjscy literaturoznawcy nie pominęli, ale na 
mapie literaturoznawstwa teoretycznego sytuowały się one zdecy-
dowanie poza centrum. Rozwinięcia neoidealistycznych idei były 
tu znane pod nazwą „intuicjonizmu” Jurija Ajchenwalda, Michaiła 
Gierszenzona lub Aleksandra Jewłachowa69. Z kolei najpełniejszym 
rozwinięciem koncepcji Husserlowskich na gruncie rosyjskim była 
„hermeneutyczna fenomenologia” Gustawa Szpeta, do której w koń-
cu lat dwudziestych przystało wielu spośród uczestników Opojazu 
i Moskiewskiego Koła Lingwistycznego. Temperatura polemi-
ki Wołoszynowa ze starym i „nowym psychologizmem”70 lub spór 
Szpeta z Diltheyem w sprawie epistemologicznego statusu nauk hu-

N. Dmitriewa, Russkoje nieokantianstwo: „Marburg” w Rossii. Istoriko-fiłosofski-
je oczerki, Moskwa 2007, s. 348–369.

66 Tezę tę formułuje e. Thompson (Russian Formalism and Anglo-American New 
Criticism, s. 77), naświetlając szczegółowo kantowskie inspiracje rosyjskich for-
malistów (s. 32, 54–87).

67 Oskarżenia formalistów o kantyzm stały się locus communis marksistowskiej 
krytyki. Zob. np. A. Cejtlin, Mietody domarksistskogo litieraturowiedienija,  
s. 273–278; L. Trocki, Literature and Revolution, New york 1957, s. 183.

68 Zob. D. Ulicka, Orientacja neoidealistyczna w literaturoznawstwie polskim okre-
su dwudziestolecia międzywojennego, w: Z dziejów polskiej nauki o literaturze. 
Materiały sesji zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej w 200. rocznicę 
powstania Katedry Literatury w Szkole Głównej Koronnej (22–24 listopada 1982), 
t. 1, red. H. Markiewicz, G. Matuszek, Warszawa 1987; M. Gorczyński, Prace 
u podstaw. Polska teoria literatury w latach 1913–1939, Wrocław 2009.

69 A. Cejtlin, Mietody domarksistskogo litieraturowiedienija, s. 270–273.
70 Zob. W. Wołoszynow, Marksizm i fiłosofija jazyka.
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manistycznych, powodowany „antykantowskim afektem” rosyjskie-
go fenomenologa, który w filozofii swojego adwersarza odnajdywał 
przeżytki kantyzmu71 – powinny starczyć za dowód żywego rezo-
nansu antypozytywistycznych prądów myślowych europy przełomu 
XIX i XX stulecia.

Nie sposób jednak przeoczyć, że niezależnie od różnorakich 
zachodnich inspiracji filozoficznych i artystycznych72 o charakte-
rze wschodnioeuropejskiego modernizmu przesądziły jego własne, 
odrębne tradycje intelektualne i historyczno-kulturowe73. To wła-
śnie one zdecydowały o tym, że metodologiczne, epistemologiczne, 
a nawet aksjologiczne kryteria rozdziału Naturwissenschaften oraz 
Geisteswissenschaften (u Diltheya), Kulturwissenschaften (u Rickerta 
i Windelbanda) lub Literaturwissenschaften (u serbskiego neokan-
tysty Momčila Todora Seleskovića)74 były dla rosyjskich humani-
stów niemożliwe do zaakceptowania w wersji lansowanej w europie 
środkowej i Zachodniej. Z wyjątkiem bodaj tylko Borisa engelgard- 
ta – który w projekcie „fenomenologicznej estetyki” inspirowa-

71 Rozwój fenomenologicznego literaturoznawstwa rosyjskiego naświetlają arty-
kuły zebrane w zbiorze: Gustaw Szpet i sowriemiennaja fiłosofija gumanitarno-
go znanija, ried. W. Lektorskij et al., Moskwa 2006. W sprawie polemiki Szpeta 
z Diltheyem zob. N. Płotnikow, Antropołogija ili istorija. Polemika G. G. Szpeta 
s W. Diltiejem po powodu osnowanij gumanitarnych nauk (w tymże zbiorze).

72 Zob. m.in. The European Foundations of Russian Modernism, eds. P. Barta,  
U. Goebel, New york 1991; J. A. Sharp, Russian Modernism between East and West. 
Natalia Goncharova and the Moscow Avant-Garde, Cambridge, New york 2006.

73 W Polsce tezy tej przekonująco dowodzili m.in. A. Pomorski, Duchowy prole-
tariusz; W. Bolecki, Postmodernizowanie modernizmu, w: idem: Polowanie na 
postmodernistów, s. 54, a spośród badaczy zachodnioeuropejskich – P. Sierio, 
Struktura i cełostnost’: Ob intielektualnych istokach strukturalizma w centralnoj 
i wostocznoj Jewropie 1920-30-je gg, awtorizowannyj pieriew. s franc. N. Awto-
nomowa, Moskwa 2001.

74 Rosyjscy moderniści dobrze poznali koncepcje Rickerta, Windelbanda i Sele-
skovića zarówno podczas popularnych wówczas studiów we Freiburgu i Mo-
nachium, jak i z licznych rosyjskich przekładów lub uniwersyteckich prelek-
cji moskiewskich idealistów transcendentalnych – m.in. A. Wwiedienskiego 
(zob. A. Judin, Toczka zrienija „cennosti” Gienricha Rikkierta oraz Bibliografi-
czeskaja sprawka, w: G. Rikkiert, Fiłosofija żyzni; M. Czudakowa, Kommientarii  
[rec. z: „Litieraturnaja mysl”. Almanach II, 1923], w: J. Tynianow, Poetika. Istorija litie-
ratury. Kino, izd. podgot. J. Toddes, A. Czudakow, M. Czudakowa, Moskwa 1977.
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nej filozofią Husserla, estetyką Hamanna i Croceańskim ideali-
zmem otwarcie deklarował kontynuację metodologicznych pro-
pozycji badeńczyków na terenie literaturoznawstwa75 – opozycja 
Kulturwissenschaften i Naturwissenschaften napotkała zdecydowany 
opór w całej nieomal rosyjskiej nauce o literaturze.

Krytyka niemieckich koncepcji podziału nauk w ideologicz-
no-socjologicznym nurcie literaturoznawstwa marksistowskiego 
(u Gieorgija Plechanowa i Władimira Friczego), w badaniach for-
malno-socjologicznych (Pawła Sakulina), w nurcie formalistycznym 
(Borisa Jarcho, Borisa ejchenbauma), w „hermeneutycznej feno-
menologii” Gustawa Szpeta lub w Marrowskiej szkole „paleontolo-
gii semantycznej” – sprowadzała się do unieważniania zasadności 
rozdziału nauk o kulturze i nauk o przyrodzie ze względu na wła-
ściwe im metody: generalizujące – indywidualizujące, nomotetycz-
ne – idiograficzne, przyrodoznawcze – historyczne, ze względu na 
przedmiot (przyroda – duch/kultura), a nawet ze względu na „od-
niesienie do wartości” (które u Rickerta było konstytutywne dla nauk 
o kulturze i niespecyficzne dla przyrodoznawstwa)76. Zgodne w za-
sadniczej sprawie odrzucenia badeńskich propozycji, wypowiedzi 
rosyjskich literaturoznawców wyrastały oczywiście z odmiennych 
założeń metodologicznych i były inspirowane różnymi ideologiami. 
Należy przy tym podkreślić, że badeńskie koncepcje podziału nauk 
nie zasymilowały się w Rosji mimo sukcesu neokantyzmu w wie-
lu rosyjskich szkołach literaturoznawczych. Działanie tych kulturo-

75 Problemy te znakomicie przedstawił A. Muratow, Mietodołogiczeskije idiei  
B. Engielgardta (Poslesłowije), w: B. engielgardt, Fienomienołogija i tieorija 
słowiesnosti, sostaw., priedisł., poslesł., naucznyj kommient. A. Muratow, Mo-
skwa 2005.

76 Rosyjscy literaturoznawcy najczęściej powoływali się na przekłady: G. Rikkiert, 
Granicy jestiestwiennonaucznogo obrazowanija poniatij, Sankt-Pietierburg 1903; 
Nauki o prirodie i nauki o kulturie, pieriew. so wtorogo, sowierszenno pieriera-
botannogo niemieckogo izd., ried., wstup. statja S. Giessien, Sankt-Pietierburg 
1911; Jestiestwowiedienije i kulturowiedienije, pieriew. s niem. M. Fiterman, izd.  
J. Kuskowa, Sankt-Pietierburg 1903; Cennosti żyzni i kulturnyje cennosti,  
„Łogos” 1912–1913, N 1/2 lub na oryginalne wydania: H. Rickert, Die Grenzen der 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung (1929); Kulturwissenschaft und Natur-
wissenschaft (1929); W. Windelband, Geschichte und Naturwissenschaft (1904).
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wych praw ekskluzji i inkluzji w modernistycznej humanistyce ro-
syjskiej znakomicie zdiagnozował Roman Jakobson, który – przede 
wszystkim jako przedstawiciel „nowego organicyzmu” Praskiego 
Koła Lingwistycznego77 i twórca oryginalnej koncepcji ewolucji  
języków inspirowanej neolamarkistowską biologią Lwa Berga, eu-
razjatyzmem Jewgienija Trubieckoja i geografią Piotra Sawickiego – 
podkreślał, że „dla rosyjskiej myśli teoretycznej od dawna charakte-
rystyczne są pewne specyficzne tendencje”78. Wyjaśniał:

Oczywiście, trudno tu mówić o jednej wyłącznie obowiązującej meto-
dologii naukowej, którą można byłoby przeciwstawić innej, niepodziel-
nie panującej na Zachodzie. Istnieją jednak pewne motywy przewod-
nie, charakteryzujące nie miejsce funkcjonowania nauki, ale naukową 
epokę. Przy całej międzynarodowości tych motywów należy się liczyć 
z miejscowym środowiskiem, które albo im sprzyja, albo jest dla nich 
nieprzychylne. W sprzyjających warunkach lokalnych taki lub inny 
kierunek badawczy pomyślnie się rozwija i przynosi cenne naukowe 
rezultaty. Natomiast prądy naukowe, które postępują na przekór biego-
wi rzeczy, napotykają nieuniknione przeszkody79.

O tym, że neokantyzm został w Rosji przezwyciężony dużo 
wcześniej niż w Niemczech zdecydował rosyjski renesans religij-
no-filozoficzny, który Nikołaj Bierdiajew nazwał modernizmem na 
prawosławnej glebie. Ruch ten wywołał „zwrot do metafizyki, do 
tendencji ontologicznych […] podczas gdy w europie Zachodniej 
panowały jeszcze pozytywizm i neokantyzm”80. Rosyjska myśl filo-
zoficzna – uogólniał Bierdiajew – „uznawała siebie za prawdziwie 
ontologiczną. Rozważała nie tyle poznanie, ile byt. Chciała rozumieć 
poznanie jako współuczestnictwo w bycie, byt zaś pojmowała jako 

77  Zob. P. Sierio, Struktura i cełostnost’, s. 321.
78 R. Jakobson, O sowriemiennych pierspiektiwach russkoj sławistiki, w: idem, Tiek-

sty, dokumienty, issledowanija, otwietstw. ried. H. Baran, S. Gindin et al., Mo-
skwa 1999, s. 23.

79 Ibidem.
80 N. Bierdiajew, Russkij duchownyj rieniessans naczała XX w. i żurnał „Put’ (K die-

sjatiletiju „Puti”), „Put’” 1935, N 49, s. 14.
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konkretne istnienie”81. To metafizyczno-ontologiczne nastawie-
nie filozoficznego modernizmu rosyjskiego pozwala wytłuma-
czyć gościnność, której na jego gruncie zaznała Lebensphilosophie, 
a zwłaszcza te jej nurty, które w pojęcie życia wkładały sens biolo-
giczny (Driesch, Bergson, Simmel, Freud, James, Nietzsche)82. Dla 
Nikołaja Bierdiajewa miarą osobliwości modernizmu na prawosław-
nej glebie było przefiltrowanie idei Nietzschego przez rosyjski rene-
sans religijno-filozoficzny (np. u uczestnika spotkań Towarzystwa 
Filozoficzno-Religijnego Michaiła Bachtina) i przydanie im aury 
symbolistycznej (m.in. u Wiaczesława Iwanowa)83. Neoromantyczny 
impuls płynący z Lebensphilosophie84 pozwolił rosyjskim moderni-
stom odnowić tradycje rodzimego „schellingiaństwa”, kultywowanego 
niegdyś w kręgu moskiewskich „lubomudrów”, którzy deklarowali się 
jako wyznawcy organicznej metafizyki Schellinga, niemieckiej fi-
lozofii przyrody Lorenca Okena i Goetheańskiego przyrodoznaw-
stwa85, w kółku Nikołaja Stankiewicza i w środowiskach słowiano-
filskich. Na tym neoromantycznym tle nie dziwi już tak bardzo fakt, 
że wpływową w rosyjskim literaturoznawstwie koncepcję jedności 
procesu glottogonicznego i stadialności teleologicznego rozwoju ję-
zyków Nikołaja Marra Osip Mandelsztam nazywał właśnie „jafe-
tyckim lubomudriem”, którego duch „przenika w strukturalne głę-
biny wszelkiej mowy”86. Autor Podróży do Armenii – podobnie jak 

81 Ibidem, Russkij duchownyj rieniessans, s. 16.
82 Zob. np. G. Rikkiert, Fiłosofija żyzni; W. Wołoszynow, Friejdizm. Kriticzeskij 

oczerk, Leningrad 1927. Fragmenty Freudyzmu ukazały się w przekładzie A. Po-
morskiego, w: Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, red. D. Ulicka, t. 1, Kra-
ków 2009.

83 Zob. N. Bierdiajew, Ekzistiencyalnaja dialektika bożestwiennogo i czełowiecze-
skogo, Pariż 1952.

84 Romantyczną genealogię Lebensphilosophie potwierdzają jednogłośnie wszyscy 
historycy filozofii. Zob. m.in. H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831–1933, 
przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1992; G. Rikkiert, Fiłosofija żyzni.

85 Zob. Z. Kamienskij, Moskiewskij krużok lubomudrow, Moskwa 1980.
86 O. Mandelsztam, Putieszestwije w Armieniju, w: idem, Sobranije soczinienij 

w czetyriech tomach, ried. G. Struwe, B. Filippow, t. 3: Oczerki. Pis’ma, Mo-
skwa 1994. Przekład polski zatarł organicystyczne odniesienia formuły Man-
delsztama: „duch jafetycznej filozofii, który przeniknął w strukturalne głębi-
ny każdego języka” (O. Mandelsztam, Podróż do Armenii, przeł., komentarz 



71MIęDZy DAWNyM A NOWyM BIOLO GIZMeM

Wiktor Żyrmunski – upatrywał w jafetydologii przede wszystkim 
neoromantycznej filozofii języka wywiedzionej z ducha lamarkizmu. 
Lamarkowskie idee ewolucji świata organicznego i Marrowska kon-
cepcja glottogonii stanowiły dla nich dwa przejawy romantycznego 
widzenia organicznej całościowości świata.

Wzmocniona przez filozofię życia antydarwinistyczna reakcja 
przełomu XIX i XX stulecia, która zaznaczyła się w biologii i hu-
manistyce, miała w Rosji głębokie i rozległe antecedencje w „anty-
darwinistycznej krucjacie” słowianofilów Nikołaja Danilewskiego 
i Nikołaja Strachowa oraz w filozofii Wasilija Rozanowa87. Ten ostat-
ni z właściwą sobie antyzachodnią egzaltacją głosił, że głęboki kry-
zys w zachodniej myśli filozoficznej, który również w Rosji miał 
silne oddźwięki, przybył na skrzydłach trzech monstrualnych ab-
surdów: darwinizmu w badaniach przyrody organicznej, pozytywi-
zmu w dziedzinie logiki i mechanicyzmu w próbach zrozumienia 
wszechświata88. Na gruncie poschellingowskiego i posłowianofilskie-
go neoromantyzmu rosyjskiego oddziaływanie Lebensphilosophie szło 
w parze z odwołaniami do koncepcji „świata jako całości” Nikołaja 
Strachowa lub „metafizyki wszechjedności” Władimira Sołowjowa, 
Pawła Fłorenskiego i Siergieja Bułgakowa, którzy otwarcie przyzna-
wali się do schellingiańskich i goetheańskich inspiracji, sięgając za-
razem do wspólnego dla myśli rosyjskiej i niemieckiej rezerwuaru 
tradycji gnostycko-mistycznych i neoplatońskich, które kulmino-
wały w sofiologii89. Trzeba bowiem podkreślić, że rozstrzygający dla 
popularności Lebensphilosophie wśród myślicieli rosyjskich z trzech 

R. Przybylski, Warszawa 2004, s. 38). Zob. też B. Gasparow, Łamark, Szelling, 
Marr (stichotworienije „Łamark” w kontiekstie „pieriełomnoj epochi”), w: idem, 
Litieraturnyje lejtmotiwy. Oczerki russkoj litieratury XX wieka, Moskwa 1994,  
s. 195–196.

87 A. Vucinich, Darwin in Russian Thought, Berkeley–Los Angeles–London 1988, 
s. 142.

88 W. Rozanow, Priroda i istorija, Sankt-Pietierburg 1900, s. 155; cyt. za: A. Vu-
cinich, Darwin in Russian Thought, s. 142.

89 O rosyjskiej recepcji Schellinga zob. Z. Kamienskij, Russkaja fiłosofija naczała 
XIX wieka i Szelling, Moskwa 1980; A. Gułyga, Szelling, Moskwa 1982, s. 289–
–309; A. Pomorski, Duchowy proletariusz; A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej od 
Oświecienia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005, s. 792–796.
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pierwszych dekad XX wieku był nie tyle odpór, który filozofie 
Bergsona i Nietzschego dawały kantyzmowi i neokantyzmowi, ile 
właśnie fakt, że podejmowały one dialog z tradycjami zadawnio-
nymi w kulturze rosyjskiej od stuleci i wykrystalizowanymi w pełni 
na gruncie modernistycznego „prawosławnego ontologizmu” (for-
muła Wasilija Zieńkowskiego). Szczególnie idee Bergsona – który, 
jak podkreśla Hilary L. Fink, zawdzięcza swą popularność w Rosji 
głównie utytułowaniu jako „nowy Schelling”90 – silnie „rezonowa-
ły z pewnymi specyficznie rosyjskimi trendami, które nie zanikły po 
1917 roku. Najważniejszym z nich był zapewne głęboko zakorzenio-
ny intuitywizm rosyjskiego prawosławia”91.

W humanistyce rosyjskiej pierwszych dekad XX wieku filozo-
ficzno-biologiczny witalizm (w szerokim, etymologicznym znacze-
niu koncepcji ześrodkowanych wokół kategorii „życia”; odróżnia-
ny od historycznie i zakresowo węższego neowitalizmu Driescha lub 
Bergsona) rozwinął szczególną postać k o s m i z m u  w najrozmait-
szych wariantach: przyrodoznawczym, antropologiczno-filozoficz-
nym, historiozoficznym, literaturoznawczym, literackim, estetycz-
nym, lingwistycznym, a nawet społeczno-politycznym92. W pełni 
reprezentatywne dla tej formacji umysłowej są więc nie tylko idee 
bio- i noosfery Władimira Wiernadskiego oraz takie koncepcje, któ-
re wykrystalizowały się na podłożu społecznego neolamarkizmu, jak 
m.in. socjobiologia Nikołaja Fiodorowa oraz empiriomonizm i tek-
tologia Aleksandra Bogdanowa93, ale także na przykład „kosmiczna 
embriologia” Wasilija Rozanowa, należącego do najwybitniejszych 
rosyjskich witalistów94. Rozanowowi cały świat jawił się jako „gra 
embrionów duchowych i fizycznych, żywych i martwych”, a każda 

90 H. L. Fink, Bergson and Russian Modernism, 1900–1930, evanston, Illinois 1999, 
s. 22.

91 Ibidem, s. 3–4; 8–26.
92 Niezmiernie szeroką panoramę tych koncepcji w rosyjskim modernizmie 

przedstawia A. Pomorski, Duchowy proletariusz. Zob. też Russkij kosmizm i no-
osfiera. Tiezisy dokładow Wsiesojuznoj konfieriencyi. W 2-ch czastiach, Mo-
skwa 1989.

93 Koncepcje te omawia A. Pomorski (idem, Duchowy proletariusz), ujawniając 
ich wieloaspektowe związki z niemiecką biohistoriozofią.

94 Zob. S. Awierincew, Postranicznyje primieczanija (1) [M. Bachtin, K fiłosofii po-
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rzecz – jako „cząstka niezliczonych innych rzeczy, embrion i po-
tencja ich powstawania”95. Życie kosmosu było dla filozofa „życiem 
embrionów, a jego prawa – prawami embrionalności”96. ślady tych 
koncepcji można z łatwością odszukać w modernistycznym litera-
turoznawstwie rosyjskim. Noosferyczne idee Wiernadskiego rozwi-
nął Michaił Bachtin97, tektologia jako powszechna nauka o organi-
zacji stworzyła podstawy produktywistycznej estetyki98, natomiast 
rozbudowy literaturoznawczej gałęzi postulowanej przez Rozanowa 
„kosmicznej embriologii” dopilnowała Olga Freudenberg, nazywa-
jąc „kosmizmem” umiejętność dostrzegania „embrionów przyszłej 
różnorodności w pojedynczym prototypie” oraz „poczucie więzi 
ze wszystkim i ze wszystkimi”99. W kulturze rosyjskiego moderni-
zmu filozoficzny i literaturoznawczy kosmizm łączył się z antropo-
kosmizmem OBeRIUtów i kubofuturystów, przede wszystkim jed-
nak z ruchem biokosmicznym Aleksandra Swiatogora100. Konteksty 
te warto podkreślić, ponieważ to właśnie kosmizm i neoromantycz-
ny organicyzm stanowiły w Rosji najsilniejszą przeciwwagę dla ba-
deńskich koncepcji rozdziału nauk o przyrodzie i nauk o kulturze. 

stupka], w: idem, M. Bachtin, Sobranije soczinienij, t. 1: Fiłosofskaja estietika 
1920-ch godow, ried. S. Boczarow, N. Nikołajew, Moskwa 2003, s. 449.

95 W. Rozanow, Embriony, w: Russkaja fiłosofija. Koniec XIX-naczało XX wieka. 
Antołogija, otwietstw. ried. A. Nowikow, Sankt-Pietierburg 1993, s. 168.

96 Ibidem.
97 Zob. m.in. A. Mandelker, Semiotizing the Sphere: Organicist Theory in Lotman, 

Bakhtin, and Vernadsky, „Publications of the Modern Languages Associa-
tion” 1994, Vol. 109, No. 3; eadem, Logosphere and Semiosphere: Bakhtin, Rus-
sian Organicism, and the Semiotics of Culture, w: Bakhtin in Contexts: Across the 
Disciplines, ed. A. Mandelker, evanston, Illinois 1995.

98 Zob. B. Owczarek, Aleksander Bogdanow, czyli u źródeł produktywizmu; G. Po-
czepcow, Russkaja siemiotika. Idiei i mietody, personali, istorija, s. 34–41.

99 O. Freudenberg, Probieg żyzni, cyt. za: N. Perlina, Ol’ga Freidenberg’s Works and 
Days, s. 22–23, 34.

100 Zob. A. Pomorski, Duchowy proletariusz; B. Szyfrin, Szkoła organiczeskogo 
iskusstwa w russkom modiernizmie, „Studia Slavica Finlandensia” 1999, Vol. 16, 
No. 2; B. Gasparow, Łamark, Szelling, Marr (stichotworienije „Łamark” w kon-
tiekstie „pieriełomnoj epochi”); Manifiesty i programmy russkich futuristow/ Die 
Manifeste und Programmschriften der Russischen Futuristen, mit einem Vorwort 
herausgegeben von V. Markov, München 1967; Litieraturnyje manifiesty ot sim-
wolizma do naszych dniej, sost. i predisł. S. Dżymbinow, Moskwa 2000.



74 ROZDZIAŁ 1

W konceptualnych przesłankach neoromantycznej filozofii życia – 
jak podkreśla współczesny historyk filozofii – tkwiła tendencja do 
znoszenia tradycyjnego dualizmu natury i kultury101. Rickert nazy-
wał Lebensphilosophie „powrotem do barbarzyństwa”102, gdyż sprzy-
jała ekspansji biologizmu na teorię kultury.

Dla filozofii rosyjskiej tego okresu najbardziej symptomatycz-
ne jest stanowisko Siemiona Franka, który „teoretycznemu fizjokra-
tyzmowi” (n a t u r a l i z m o w i) i „teoretycznemu nookratyzmowi” 
(i d e a l i z m o w i) oraz wszelkim dualistycznym systemom rozbija-
jącym byt na rozłączne przyrodę i kulturę przeciwstawiał „ś w i a-
t o p o g l ą d  m o n i s t y c z n y, ujmujący całość jako nierozerwalną 
jedność przyrody i ducha”103. Źródeł tej głębokiej syntezy pierwiast-
ków przyrody i ducha/kultury, różnej od wszystkich historycz-
nych odmian naturalizmu (w tym: dziewiętnastowiecznego) Frank 
upatrywał oczywiście w światopoglądzie Goethego i bogatych po-
kładach myśli antycznej (głównie Arystotelesowskiej, z której wy-
wodziło się ulubione pojęcie neowitalistów: entelechia). Można po-
wiedzieć mocniej: sukces Lebensphilosophie w kulturze rosyjskiego 
modernizmu został nieomal przesądzony, gdy tylko rosyjscy moder-
niści rozpoznali i podchwycili jej jawnie schellingowską i goetheań-
ską genealogię.

„Z powrotem do Goethego!”

Na pierwsze trzydziestolecie XX wieku przypada w rosyjskiej huma-
nistyce i przyrodoznawstwie renesans twórczości Johanna Wolfganga 
Goethego104, który – jak pisał jego gorliwy wyznawca Władimir 

101 Zob. H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831–1933, s. 231.
102 G. Rikkiert, Cennosti żyzni i kulturnyje cennosti, s. 25.
103 Zob. S. Frank, Priroda i kultura, „Łogos” 1910, N 2. Ten artykuł jest m.in. pole-

miką z dualistyczną koncepcją „idealisty” H. Rickerta.
104 Renesans ten miał zasięg ogólnoeuropejski. świadczą o tym m.in.: gestaltyzm, 

historiozofia O. Spenglera (Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Mor-
phologie der Weltgeschichte, 1918–1922), antropogeografia C. O. Sauera (Morpho-
logy of the Landscape, 1926), kosmologia i „filozofia procesu” A. N. Whiteheada 
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Wiernadski – „dzięki swemu panteizmowi należał do naszej, a nie do 
swojej własnej epoki”105. To właśnie morfologiczne pisma Goethego – 
potwierdza Wiaczesław Iwanow – dostarczały rosyjskim literaturo-
znawcom najdoskonalszego wzoru syntezy kultury i przyrody, hu-
manistyki i przyrodoznawstwa w latach dwudziestych i później106.

W rosyjskich naukach przyrodniczych drugiej połowy XIX 
i pierwszych dekad XX wieku idee prawodawcy morfologii, twór-
cy teorii ogólnego typu morfologicznego (osteologicznego typu 
kręgowców i morfologicznego typu dwuliściennych) inspirowały 
badania m.in. botanika-ewolucjonisty Andrieja Bekietowa, genety-
ka, twórcy prawa serii homologicznych Nikołaja Wawiłowa lub Ilii 
Miecznikowa – embriologa, patologa porównawczego, odkrywcy fa-
gocytozy oraz fagocytowej teorii odporności, który w Etiudach opty-
mizmu dokonał analizy Fausta i osobowości twórczej Goethego107. 
W porewolucyjnej Rosji teoria typu morfologicznego (prarośli-
ny i prazwierzęcia), która w naukach biologicznych miała się roz-
winąć w teorię biologicznego archetypu, szczególnie zainteresowa-
ła entomologów-systematyków – m.in. Aleksandra Lubiszczewa, 
Władimira Beklemiszewa, Borisa Kuzina i Jewgienija Smirnowa108.

Z kolei literaturoznawczy i historyczno-artystyczny goethe-
anizm w Rosji to przede wszystkim potężny nurt badań morfolo-
gicznych uprawianych zarówno w Opojazie i Moskiewskim Kole 
Lingwistycznym, jak i w biegunowo od nich odległych szkołach 

(Process and Reality, 1929), biomatematyka D. Thompsona (On Growth and 
Form, 1917). Zob. Z. Żytomirskaja, Iogann Wolfgang Giotie. Bibliograficzeskij 
ukazatiel russkich pieriewodow i kriticzeskoj litieratury na russkom jazykie 1790–
–1971, Moskwa 1972.

105 W. Wiernadskij, Mysli i zamieczanija o Giotie kak naturalistie, cyt. za: A. Pomor-
ski, Duchowy proletariusz, s. 45.

106 Zob. W. Iwanow, Pierwaja triet’ dwadcatogo wieka w russkoj kulturie: mudrost’, 
razum, iskusstwo, w: idem, Izbrannyje trudy po semiotikie i istorii kultury, t. 6: 
Istorija nauki: Niedawnieje proszłoje (XX wiek), Moskwa 2009, s. 41–42.

107 Zob. L. Fieldman, Giotie-naturalist i razwitije jestiestwoznanija w Rossii, w: Gio-
tie w russkoj kulturie XX wieka, izd. 2, dopołn., ried. G. Jakuszewa, Moskwa 2004, 
s. 317–318.

108 Zob. G. Lubarskij, Giotiewskije idiei w russkoj biołogii XX wieka, w: Giotie w rus-
skoj kulturie XX wieka, s. 326–333.
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i kierunkach metodologicznych: w kręgu „semantyki paleontolo-
gicznej” Nikołaja Marra, w formalistyczno-socjologicznych szko-
łach Pawła Sakulina i Borisa Arwatowa, w „szkole eidologicz-
nej” Waleriana Pieriewierziewa i w symbolistycznej teorii sztuki. 
Jeneńskie Goethes morphologische Schriften Wilhelma Trolla z 1926 
roku utorowały – zdaniem przedstawiciela niemieckiej poetyki mor-
fologicznej, Horsta Oppela – drogę dla akceptacji morfologii jako 
metody109. W modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim dru-
giej dekady XX wieku morfologia uzyskała status podstawowej kate-
gorii teoretycznej precyzowanej m.in. w Morfologii bajki Władimira 
Proppa, Morfologii noweli Michaiła Pietrowskiego, Morfologii sztuki 
Aleksandra Gabriczewskiego, monografii Andrieja Biełego o morfo-
logii prozy Gogola, Morfologii kultury i języka Nikołaja Bachtina lub 
studium Michaiła Bachtina o morfologii ludowo-świątecznych form 
karnawałowych w Gargantui i Pantagruelu François Rabelais’go – by 
poprzestać na kilku wybranych przykładach110.

Próbę usystematyzowania odmian badań morfologicznych 
w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim podejmę w osob-
nym rozdziale monografii. Tutaj skupię się na charakterystyce in-
telektualnej atmosfery pierwszych dekad XX stulecia, którą dobrze 
charakteryzują słowa René Welleka. Polemizując z teorią ewolucji 
„rosyjskiej szkoły formalnej” jako sukcesywnego nastepstwa faz: 

109 H. Oppel, Morphologische Literaturwissenschaft, s. 13. Zob. m.in. Z. Żytomirska-
ja, Iogann Wolfgang Giotie.

110 W. Propp, Morfołogija skazki, Leningrad 1928 (pol. Morfologia bajki, przeł.  
W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976); M. Pietrowskij, Morfołogija nowiełły,  
w: Ars Poetica. Trudy Gosudarstwiennoj Akadiemii Chudożestwiennych Nauk, 
ried. M. Pietrowskij, t. 1, Moskwa 1927 (pol. Morfologia noweli, przeł. e. Plesz-
kun-Gawlikowa, „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr 1); A. Gabriczewskij, 
Morfołogija iskusstwa, sostaw. i primiecz. F. Stukałow-Pogodin, obszcz. ried.  
A. Kantor, Moskwa 2002; A. Biełyj, Mastierstwo Gogola, Nachdruck der Ausga-
be Moskau 1934 mit einer einführung von Dmitrij Tschižewskij, München 1969; 
N. Bachtin, Morfołogija kultury i jazyka [1925], w: idem, Iz żyzni idiej. Stat’i, 
essie, diałogi, sostaw., poslesł., kommient. S. Fiediakin, Moskwa 2008; M. Bach-
tin, Tworczestwo Fransua Rable i narodnaja kultura sriedniewiekowja i rienies-
sansa, Moskwa 1965 (pol. Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa  
średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, oprac., wstęp, komentarze 
i weryfikacja przekładu S. Balbus, Kraków 1975).



77MIęDZy DAWNyM A NOWyM BIOLO GIZMeM

mechanistycznej, organicznej i systemowej, zaproponowaną przez 
Petera Steinera, współtwórca Praskiego Koła Lingwistycznego wska-
zywał na rozpowszechnienie organizmalnych modeli teoretycznych 
i Goetheańskiego słownika pojęciowego w całym wczesnomoderni-
stycznym literaturoznawstwie rosyjskim:

Zainteresowanie organizmem, całościowością, Ganzheit, a później 
strukturą było wówczas tak rozpowszechnione w biologii i psycholo-
gii, a następnie w lingwistyce, że dwaj folkloryści [tj. Władimir Propp 
i Aleksandr Skaftymow, którzy explicite odwoływali się do morfologii 
Goetheańskiej i zostali uznani przez Steinera za reprezentantów orga-
nicznej fazy rosyjskiego formalizmu – T. B.-T.] nie mogą, jak sądzę, sta-
nowić odrębnego etapu w rozwoju rosyjskiego formalizmu. Zaintereso-
wania innych badaczy z tego samego okresu były podobne111.

Wywiedzione z Goetheańskiego słownika pojęciowego „Ganzheit, 
totalność, całość, struktura, Gestalt, cełostnost’” Wellek opisywał 
jako „pojęcia-szibbolety” nowatorów środkowo- i wschodnioeuro-
pejskiego literaturoznawstwa i lingwistyki w Moskwie, Petersburgu-
-Leningradzie i Pradze. „Organizm – dodawał – był z tymi pojęcia-
mi identyczny i nawet bardziej rozpowszechniony”112.

W Rosji lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku Morfologie 
Proppa i Pietrowskiego z jednej strony oraz Mastierstwo Gogola 
Andrieja Biełego z drugiej reprezentują dwie odmiany teoretycznoli-
terackiego goetheanizmu w Rosji. Rozwijają dwa różne i fundamen-
talne obszary przyrodoznawczych dociekań Goethego. Jeśli Propp 
przeniósł na grunt literaturoznawczy osteologiczne i botaniczne roz-
poznania niemieckiego przyrodnika, to Bieły w studium o kolorach 
w prozie Gogola rozwijał idee z Farbenlehre113. Z kolei Bachtin roz-

111 R. Wellek, Metapoetics: Two Views [rec. z: P. Steiner, Russian Formalism: A Meta-
poetics, Ithaca 1984], „Poetics Today” 1986, Vol. 7, No. 4, s. 756.

112 Ibidem. Zob. też P. Sierio Struktura i cełostnost’; G. Poczepcow, Russkaja siemio-
tika. Idiei i mietody, personali, istorija, s. 353 (Poniatije „struktur” u Jakobsona).

113 O morfologicznych badaniach Goethego nad osteologicznym typem kręgow-
ców i morfologicznym typem dwuliściennych, a także nauce o kolorach (chro-
matyce) pisał np. I. Kanajew, Giotie kak jestiestwoispytatiel, Leningrad 1970,  
s. 195–371.
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ważania o zasadniczym światopoglądowym trzonie karnawałowe-
go systemu obrazów oparł na ustaleniach Goethego ze szkicu Das 
Römische Karneval, który sam przyrodnik-poeta uznawał za du-
chowo pokrewny pisanej z nim równocześnie Die Metamorphose 
der Pflanzen114. Nad Goetheańską teorią karnawału unosił się zatem 
duch morfologii lub odwrotnie – jak zależność morfologicznych 
i kulturoznawczych koncepcji Goethego wykładał autor monogra-
fii o twórczości Rabelais’go – poglądy Goethego na przyrodę jako 
c a ł o ś ć  były przeniknięte elementami karnawałowego światood-
czucia115. Bachtin przenikliwie rozpoznał specyfikę Goetheańskiego 
ujęcia formy jako zdynamizowanej, żywej, a więc podatnej na me-
tamorfozy całości. Charakteryzowany w jej kategoriach karnawa-
łowy tłum jawił mu się jako materialno-cielesna jednia, organicz-
na wspólnota:

Ale jedność ta nie posiadała [...] tak prostego geometrycznego i sta-
tycznego charakteru. Była bardziej złożona, zróżnicowana, a co najważ-
niejsze – była historyczna. Ciało ludu na karnawałowym placu przede 
wszystkim odczuwa swą jedność w czasie; poprzez czas odczuwa swo-
je nieprzerwane trwanie, swą względną historyczną nieśmiertelność. 
A zatem lud doznaje tu wrażenia swej jedności nie w formie statycz-
nej postaci („eine Gestalt”), ale odbiera ją jako jedność i ciągłość swe-
go stawania się i wzrostu. Dlatego wszystkie ludowe obrazy świąteczne 
utrwalają właśnie moment stawania się-wzrostu, moment nie zakoń-
czonej metamorfozy, moment śmierci-odnowienia116.

Bachtinowska idea karnawału krystalizowała się, rzecz jasna, nie 
tylko w polu oddziaływania Goetheańskiej teorii typu morfolo-
gicznego, ale również w czytelnym odniesieniu do praktyki teatral-
nej i refleksji teatrologicznej rosyjskiego modernizmu. Macierzysty 
kontekst wyjaśniania idei karnawałowej wspólnoty wyznaczają  

114 Zob. W. Lichtensztadt, Giotie. Bor’ba za riealisticzeskoje mirowozzrienije. Iska-
nija i dostiżenija w obłasti izuczenija prirody i tieorii poznanija, ried. i priedisł.  
A. Bogdanow, Pietierburg 1920, s. 176–177.

115 Por. M. Bachtin, Tworczestwo Fransua Rable i narodnaja kultura sriedniewie-
kowja i rienessansa, s. 275; idem, Twórczość Franciszka Rabelais’go, s. 362–363.

116 M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go, s. 365–366.
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m.in. koncepcja widowisk masowych Adriana Pietrowskiego oraz 
wizja teatru powszechnego lub chóralnego (sobornoje diejstwo), roz-
wijana przez Wiaczesława Iwanowa i oparta na Nietzscheańskiej in-
terpretacji antyku117. Obrazu silnego oddziaływania idei Goethego 
w rosyjskim modernizmie pierwszego trzydziestolecia XX wieku do-
pełniają historycznoliterackie studia nad goetheańskimi inspiracja-
mi poezji symbolistów „starszych” (Konstantina Balmonta, Walerija 
Briusowa), sofiologicznej poezji Aleksandra Błoka, Andrieja Biełego, 
Michaiła Kuzmina, ale także m.in. Wiaczesława Iwanowa, Osipa 
Mandelsztama, Mariny Cwietajewej, Nikołaja Zabołockiego i Borisa 
Pasternaka. Badania te osiągnęły rozmiary samodzielnej niemal 
dziedziny badawczej118.

Niebywała wprost żywotność idei Goethego w rosyjsko-nie-
mieckim modernizmie unaocznia, że horyzont historyczny zakre-
ślony Rickertowską formułą „między dawnym a nowym biologi-
zmem” jest ciasny tylko na pierwszy rzut oka. Kontekstowa analiza 
rosyjskiego biologizmu literaturoznawczego nie może się zasklepić 
w jednej tylko epoce przełomu wieków. Impuls od neoromantycz-
nej Lebensphilosophie pozwala nie tylko wskrzesić witalność tradycji 
znanych w Rosji przynajmniej od stulecia, a w pierwszych dekadach 
XX wieku odczytanych jako w pełni koherentne z nowym biologi-
stycznym światopoglądem, ale również odsłonić powolne, histo-
ryczne kształtowanie się pojęć i kategorii podstawowych dla rosyj-
skiego modernizmu. Witalizm, monizm, mechanicyzm, morfologia, 
teleologia, organiczna całość – to tylko niektóre z nich. Żywotności 
organicystycznych idei niemiecko-rosyjskich, „rosyjski antypozyty-
wizm” zawdzięcza swoją specyfikę. Nie sposób jednak przeoczyć, że 
niesłabnąca witalność romantycznych tradycji przesądziła też o tym, 
że w Rosji nie zdołał się zakorzenić sam pozytywistyczny scjentyzm 
i mechanistyczny ewolucjonizm.

117 Zob. np. K. Osińska, Tradycje misteriów i teatru antycznego w porewolucyjnym 
Piotrogrodzie, „Literatura na świecie” 1996, nr 8/9, s. 355.

118 Zob. m.in. W. Żyrmunskij, Giotie w russkoj litieraturie, Leningrad 1937; G. Rat-
gauz, Giotie w russkoj poezii XX wieka; A. Jerochin, Aleksandr Błok i Giotie;  
W. Mikuszewicz, Das Ewig Weibliche w poezii russkogo simwolizma; P. Nerler, 
Giotie i Mandelsztam: zamietki k tiemie, w: Giotie w russkoj kulturie XX wieka.
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Dopiero na tym rozległym historyczno-kulturowym tle widać, że 
wobec antyscjentystycznego i antynaturalistycznego przełomu w za-
chodnioeuropejskiej epistemologii rosyjska myśl humanistyczna sy-
tuowała się faktycznie po tu storonu prawogo i lewogo (poza prawym 
i lewym), by odwołać się do formuły Siemiona Franka. Wymykała 
się podziałom utrwalonym w humanistyce zachodnioeuropejskiej 
przynajmniej od półwiecza i wyostrzonym na przełomie XIX i XX wie-
ku. Nie posługiwała się też skonstruowanymi wówczas opozycja-
mi. Zachodnioeuropejskie idee antypozytywistyczne padały nad-
to na grunt, który właściwie nigdy pozytywizmowi nie sprzyjał. 
Dostatecznie wyraźnie unaocznia to cytowana wypowiedź Rozanowa 
o trójskrzydłym monstrum zagrażającym kulturze rosyjskiej (darwi-
nizm – pozytywizm – mechanicyzm). Wyjaśniał Roman Jakobson:

Ponad wszelką wątpliwość rosyjskie środowisko kulturowe okre-
ślić można jako wrogie pozytywizmowi. Wystarczy przypomnieć, że 
w epoce swojego rozkwitu pozytywizm osiągnął w Rosji nadzwyczaj 
skromne rezultaty, podczas gdy przeciwne mu kierunki naukowe przy-
niosły znakomite plony właśnie w rosyjskiej filozofii (Danilewski, Do-
stojewski, Fiodorow, Leontjew, Sołowjow). Antypozytywizm charakte-
ryzuje wszystkie bez wyjątku prądy w rosyjskiej myśli naukowej: od 
Dostojewskiego po rosyjski marksizm119.

Uwypuklając – za Wiktorem Winogradowem – t e l e o l o g i c z n ą 
o t o c z k ę,  znamionującą poglądy najwybitniejszych przedstawi-
cieli nauki rosyjskiej, Jakobson precyzował:

Rosyjską umysłowość cechuje prymat pytania „w jakim celu?” nad py-
taniem „dlaczego?”. Czerwoną nicią zaznacza się w historii rosyjskiej 
filozofii przyrody antydarwinistyczna tendencja; obok nierozerwalnie 
związanego z nauką rosyjską Niemca Karla von Baera, wystarczy przy-
wołać argumentację Danilewskiego, Strachowa, Wawiłowa, Berga, któ-
ra dzisiaj przybrała postać harmonijnej i uniwersalnej nauki o nomo-
genezie, wydoskonalającej ideę celowości120.

119 R. Jakobson, O sowriemiennych pierspiektiwach russkoj sławistiki, s. 24.
120 Ibidem.
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Identyfikacja darwinizmu z pozytywistycznym mechanicy-
zmem, która zwraca uwagę w wypowiedzi Jakobsona i Rozanowa, 
była miejscem wspólnym wczesnodwudziestowiecznych debat w bio-
logii i w filozofii, które uprzywilejowały pre- i antydarwinistyczne 
koncepcje ewolucji świata organicznego. Dla ostrego przeciwstawie-
nia pozytywistycznego scjentyzmu oraz nowej, wyemancypowanej 
z mechanistycznego determinizmu humanistyki – ani nad Newą, ani 
nad rzeką Moskwą, ani nad Wołgą – nie było dostatecznie wykształ-
conego podłoża. Niezrównany historyk rosyjskiej myśli filozoficznej 
i społecznej, Andrzej Walicki, wyjaśnia, że „pozytywizm rosyjski ni-
gdy nie stał się ideologicznym wyrazem postępowych dążeń mło-
dego pokolenia. Był wprawdzie kierunkiem wpływowym, szeroko 
oddziałującym na ogólną atmosferę epoki, ale nie zdobył dominu-
jącej pozycji w rosyjskim życiu intelektualnym”121. Idee Comte’a od-
biły się echem w środowisku pietraszewców, „oświeceniowców” lat 
sześćdziesiątych (m.in. w krytyce witalistycznej metafizyki Dmitrija 
Pisariewa) i teoretyków narodnictwa, zostały utwierdzone w „po-
zytywizmie dogmatycznym” Grigorija Wyrubowa i poddane rewi-
zji w „pozytywizmie krytycznym” Władimira Lesiewicza, ale – jak 
przekonuje polski historyk idei – nie odegrały pierwszoplanowej 
roli w rosyjskiej filozofii. Także o. Wasilij Zieńkowski potwierdza, że 
pozytywizm jako „próba podporządkowania filozofii nauce [...] nie 
przyciagnął do siebie w Rosji ani jednego wielkiego talentu”122.

Podczas gdy zachodnioeuropejscy teoretycy sztuki walczyli ze 
skonsolidowanym światopoglądem pozytywistycznym, rosyjscy lite-
raturoznawcy – by przywołać sformułowanie Borisa ejchenbauma – 
„zamiast twierdzy ujrzeli przechodnie podwórze”123. „eklektyzm” 
i „akademizm”, uznawane przez nich za wrogów, nie były przeciwni-
kiem na miarę zachodnio- i środkowoeuropejskiego pozytywizmu. 

121 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficz-
nego, s. 567 (oraz rozdział Odmiany pozytywizmu i początki antypozytywistycz-
nego przełomu w Rosji).

122 W. Zieńkowskij, Istorija russkoj fiłosofii w 2-ch tomach, t. 2, Rostow-na-Donu 2004, 
s. 295.

123 B. eichenbaum, Teoria „metody formalnej”, przeł. R. Zimand, w: idem, Szkice 
o prozie i poezji, Warszawa 1973, s. 277.
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Ten brak oporu najdobitniej scharakteryzował Paweł Miedwiediew, 
kontrastując historyczne okoliczności powstania formalizmu nie-
mieckiego i rosyjskiej „metody formalnej”. Formalizm niemiec-
ki krystalizował się w ciasnym przesmyku „między pozytywizmem 
a idealizmem”124. Natomiast w Rosji 

[…] miejsce pozytywizmu zajmował płaski i słaby eklektyzm, pozba-
wiony naukowych podstaw i ścisłości. Te wartościowe cele, które pozy-
tywizm zdołał zrealizować w humanistyce zachodnioeuropejskiej – po-
skromić myśl, wyszkolić, przyuczyć do pojmowania wagi konkretnego 
empirycznego faktu – w Rosji nie zostały zrealizowane i musiały dopie-
ro czekać na pojawienie się formalistów125.

To dopiero oni – jak zasługi moskiewskich i petersburskich nowato-
rów literaturoznawstwa ocenia Miedwiediew – „problemom specy-
fikacji nauki o literaturze potrafili nadać dużą precyzję i pryncypial-
ność, co wyraziście i korzystnie wyróżnia ich na tle bezkształtnego 
eklektyzmu i braku pryncypialności literaturoznawstwa akademic-
kiego”126. Tę historyczną specyfikę narodzin „rosyjskiej szkoły for-
malnej” uchwycił też Boris ejchenbaum:

W okresie pierwszych wystąpień formalistów nauka „akademicka”, 
całkowicie ignorująca problematykę teoretyczną i ospale korzystająca 
z przestarzałych estetycznych, psychologicznych i historycznych „ak-
sjomatów”, do tego stopnia zatraciła poczucie własnego przedmiotu ba-
dań, że samo jej istnienie stało się widmowe. Z nauką tą prawie nie 
trzeba było walczyć: nie trzeba było wyważać bram, ponieważ żadnych 
bram nie było127.

124 P. Miedwiediew, Formalnyj mietod w litieraturowiedienii. Kriticzeskoje wwiedie-
nije w socyołogiczeskuju poetiku, ried. I. Pieszkow, Moskwa 2003, s. 46.

125 Ibidem, s. 59.
126 P. Miedwiediew, Aktualne zadania literaturoznawstwa, przeł. e. Czaplejewicz, 

w: Teoria badań literackich za granicą, t. 2: Od przełomu antypozytywistycznego 
do roku 1945, cz. 4: Marksizm w badaniach literackich, Kraków 1986, s. 124.

127 B. eichenbaum, Teoria „metody formalnej”, s. 277.
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Nazwy „eklektyzm” i „akademizm” przylgnęły do nieomal 
wszechwładnej w rosyjskim literaturoznawstwie ostatnich de-
kad XIX wieku szkoły kulturowo-historycznej Aleksandra Pypina 
i Nikołaja Tichonrawowa, dla której opozycję tworzył wówczas li-
teraturoznawczy psychologizm Arkadija Gornfelda i Dmitrija 
Owsianiko-Kulikowskiego, wywodzących się ze szkoły Ołeksandra 
Potebni128 i równie ostro krytykowanych przez rosyjskich formali-
stów. Królujące na carskich uniwersytetach „metodologie historii 
literatury rosyjskiej” klasyfikował Władimir Peretc, wyodrębniając 
w dziale „metod obiektywnych”: historyczną, historyczno-politycz-
ną, historyczno-psychologiczną (wraz z odmianą psychopatologicz-
ną), kulturowo-historyczną, estopsychologiczną, historyczno-po-
równawczą, ewolucyjną, ewolucyjno-etnograficzną i filologiczną129.

zwrot do pozytywizmu i naturalizmu

Nie można jednak powiedzieć, że rosyjscy literaturoznawcy w ogó-
le opuścili lekcję „starego”, pozytywistycznego biologizmu. Udzielili 
im jej przedstawiciele tzw. rosyjskiej szkoły ewolucjonistycznej w la-
tach 1880–1910, którzy zresztą darwinistyczne idee doboru natu-
ralnego, adaptacji, walki o byt i mimetyzmu wprowadzili do badań 
literackich na kilka lat przed publikacją Ľévolution des genres dans 
ľ histoire de la littérature Ferdinanda Brunetière’a130. Miarą osobliwo-

128 Zob. Akadiemiczeskije szkoły w russkom litieraturowiedienii, ried. P. Nikoła-
jew, Moskwa 1975; Russkaja nauka o litieraturie w konce XIX – naczale XX w., 
otwietstw. ried. P. Nikołajew, Moskwa 1982; A. Cejtlin, Mietody domarksistskogo 
litieraturowiedienija.

129 Ustalenia te referuje P. Sakulin, Metoda socjologiczna w nauce o literaturze 
[1925], przeł. S. Balbus, w: Teoria badań literackich za granicą, t. 2, cz. 4, s. 46.

130 Do jej reprezentantów należeli: N. Kariejew (Czto takoje istorija litieratury?, 
„Fiłołogiczeskije zapiski” 1883, N 5/6; idem, Litieraturnaja ewolucyja na Zapa-
die, Woroneż 1886; idem, K tieorii litieraturnoj ewolucyi, „Fiłołogiczeskije zapi-
ski” 1887, N 2–4; idem, K tieorii litieraturnoj ewolucyi, „Fiłołogiczeskije zapiski” 1887, 
N 2–4); K. Arsieniew (Nowyj opyt francuzskoj kritiki, „Wiestnik Jewropy” 1890, 
N 12); A. P-a (Ewolucyja litieratury, „Russkaja mysl” 1891, N 7); J. Aniczkow 
(Naucznyje zadaczi istorii litieratury, „Uniwiersitietskije izwiestija” 1896, N 4); 
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ści literaturoznawczej odmiany darwinizmu w Rosji jest fakt, że jej 
zapoznany klasyk – Władimir Płotnikow – był wysokim prawosław-
nym dostojnikiem. Otrzymawszy godność archimandryty, sprawo-
wał urząd rektora Kijowskiego Seminarium Duchownego, a później 
Sankt-Petersburgskiej Akademii Duchownej. Po powrocie z mi-
sji w Konstantynopolu został biskupem jamburgskim i członkiem 
świętego Synodu. Monografia Podstawowe zasady naukowej teorii 
literatury131, w której Płotnikow przedstawił całościowy projekt fe-
nomenologicznej teorii literatury, inspirowanej pozytywną filozo-
fią Comte’a i mechanistycznym ewolucjonizmem, była jedyną litera-
turoznawczą rozprawą tego prawosławnego metafizyka-darwinisty. 
Fakt to tym bardziej znaczący, że właśnie w środowiskach prawo-
sławnych – głównie pod sztandarami Danilewskiego i Strachowa – 
wytaczano wówczas najcięższe działa przeciwko darwinizmowi132.

Nie jest przypadkiem, że adepci ewolucjonistycznej szkoły rosyj-
skiej prekursora swoich rozpoznań upatrywali w twórcy rosyjskiej 
szkoły porównawczo-historycznej – Aleksandrze Wiesiołowskim. 
Notabene, sam autor Poetyki historycznej francuski darwinizm lite-
raturoznawczy oceniał jako powierzchowny i bezzasadny, zaś same-
go Brunetière’a określał mianem „neofity ewolucjonizmu, zaciekłego 
jak każdy nowo nawrócony, u którego gdzieś w zakątku świadomo-
ści, w ciszy królują starzy bogowie”133. Jeden z rosyjskich literaturo-
znawców-ewolucjonistów, Wasilij Sipowski, przekonywał: 

F. de La-Bart (Mietod Darwina w chudożestwienno-litieraturnoj kritikie, „Pie-
dagogiczeskaja mysl” 1905, N 2); W. Sipowskij (Istorija litieratury kak nauka, 
Sankt-Pietierburg–Moskwa 1911; idem, O mietodach jestiestwoznanija w litiera-
turie i istorii litieratury, „Izwiestija Bakinskogo gosudarstwiennogo uniwiersi-
tieta” 1921, N 1). Zob. też: Russkaja nauka o litieraturie w konce XIX–naczale XX 
w.; A. Cejtlin, Mietody domarksistskogo litieraturowiedienija; W. Peretc, Iz lek-
cyj po mietodołogii istorii russkoj litieratury, Kijew 1914, s. 30–31; idem, Kratkij 
oczerk mietodołogii istorii russkoj litieratury, Pietierburg 1922.

131 Zob. W. Płotnikow, Osnownyje princypy naucznoj tieorii litieratury. Mietodo-
łogiczeskij etiud [1880], Woronież 1888; hasło „Władimir Płotnikow”, w: Ency-
kłopiediczeskij słowar’, izd. F. Brokgauz, I. Jefron, t. 23, Sankt-Pietierburg 1898,  
s. 918.

132 Zob. A. Vucinich, Darwin in Russian Thought, s. 141–142.
133 A. Wiesiołowskij, Istoriczeskaja poetika, ried., wstupit. statja, primiecz. W. Żyr-

munskij, Leningrad 1940, s. 54. Zob. też omówienie recenzji Wiesiołowskiego 
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A. N. Wiesiołowski swobodnie posługuje się terminami e w o l u c j a, 
r ó ż n i c o w a n i e, s y n k r e t y z m, d o b ó r  n a t u r a l n y: patrząc 
na jego konstrukcje gotowi jesteśmy wprowadzić do jego „poetyki” ter-
miny, które podsłuchaliśmy u Brunetière’a i innych ewolucjonistów: 
t r a n s f o r m a c j a, u t r w a l a n i e  g a t u n k ó w, w a l k a  o  b y t, 
m i m e t y z m  itp. Widzimy zatem, że także i nasz uczony f a k t y c z-
n i e  przystał na terminy nauk przyrodniczych, że i on onegdaj do-
szedł do stwierdzenia tych zjawisk, które niedawno scharakteryzował 
Brunetière i inni. Różnica polega jednak na tym, że Brunetière zawojo-
wał swoją teorię zbyt łatwo – uchwyciwszy się pod wpływem Taine’a mod-
nych obiegowych terminów, rozpoczął pracę niejako od góry, od strony 
gotowej teorii, a nie od strony faktów i widocznie dlatego, niezależnie 
od całej swojej erudycji, opadł z sił, nie będąc w stanie dowieść swojej 
hipotezy – błyskotliwej, lecz jawnie wydumanej. Natomiast A. N. Wie-
siołowski od lat siedemdziesiątych prowadził swoją przygotowawczą 
pracę od podstaw. Jeśli w końcu zetknął się z terminami nauk przyrod-
niczych, to pozostał daleki od utożsamienia humanistyki i przyrodo-
znawstwa, pozostając na gruncie faktów historycznoliterackich134.

z Philosophie die lart. Dans les pays Bas H. Taine’a (1868), w: I. Gorskij, Alek-
sandr Wiesiołowskij i sowriemiennost’, Moskwa 1975.

134 W. Sipowskij, Istorija litieratury kak nauka, s. 32. Również w opinii polskiego 
badacza Wiesiołowski dzielił z pozytywistami „deterministyczne rozumienie 
samego życia – rozumienie, które w końcowym efekcie implikowało model ba-
dań czyniący z historii literatury naukę o prawidłowościach analogicznych do 
tych, jakimi zajmowało się ewolucjonistyczne przyrodoznawstwo” (L. Turek, 
Wiesiełowski-Curtius (Z rozważań na temat stosunku strukturalizmu do ewolu-
cjonistycznej tradycji), „Studia estetyczne” 1969, nr 6, s. 247). Późniejsi komen-
tatorzy „poetyki historycznej” dostrzegali w niej przede wszystkim „przeciwsta-
wienie pozytywistycznego ewolucjonizmu i heglowskiej dialektyki” (I. Gorskij, 
Nasledije A. N. Wiesiołowkogo i srawnitielnoje izuczenije sławianskich litieratur, 
w: Srawnitielnoje izuczenije sławianskich litieratur. Matieriały konferencyi 18– 
–20 maja 1971 goda, ried. M. Aleksiejew, Moskwa 1973, s. 134–136), przypomina-
jąc zwłaszcza przeprowadzoną przez Wiesiołowskiego krytykę Leibnizjańskiej 
zasady ciągłości ewolucji („przyroda nie wykonuje skoków”): „Jesteśmy goto-
wi przyjąć, że historia [...] postępuje naprzód właśnie dzięki nieoczekiwanym 
zrywom, których nieodzowność nie polega na stopniowym rozwoju izolowa-
nego organizmu. Inaczej mówiąc, historia polega na Vermittlung der Gogen-
sätze [...]. Historia nie jest fizjologią” (A. Wiesiołowskij, Istoriczeskaja poetika, 
s. 392–393).
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Nie wszyscy rosyjscy literaturoznawcy podzielali entuzjazm 
Sipowskiego. Freudenberg oceniała historyzm Wiesiołowskiego jako 
„mechanistyczny”, przesiąknięty „płytkim ewolucyjnym pozytywi-
zmem” i „beznadziejnie statyczny”135. W twórcy rosyjskiej poetyki 
historycznej widziała nieodrodnego dziedzica szkoły mitologicznej 
spod znaku Fiodora Busłajewa, a w jego koncepcji – „typologicz-
ne dziecię szkoły kulturowo-historycznej”, zwłaszcza Benfeyowskiej 
teorii zapożyczeń oraz pierwotnego synkretyzmu w ujęciu Spencera 
i Scherera. Tych ostatnich określała mianem „takich samych jak 
Wiesiołowski pozytywistów i postiepienowców”136. Określenie post-
iepienowca – wywodzące się z publicystycznego i potocznego języ-
ka rosyjskiej inteligencji lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XIX wieku, w którym odnosiło się do odrzucających metody rewo-
lucyjne zwolenników stopniowego, powolnego, progresywnego roz-
woju – nabrało w kontekście żywej naówczas kontrowersji ewolucjo-
nistycznej w rosyjskiej biologii teoretycznej dodatkowych znaczeń: 
zwolennika darwinizmu, przeciwstawianego naówczas saltacjoni-
stycznym, mutacjonistycznym i neokatastroficznym teoriom roz-
woju świata organicznego, wyznawanym m.in. przez Freudenberg, 
Szkłowskiego i Tynianowa. Zdaniem Pawła Miedwiediewa to wła-
śnie Aleksander Wiesiołowski był jedynym, stojącym osobno, 
przedstawicielem pozytywizmu w rosyjskim literaturoznawstwie137. 
Wiadomo jednak, że nawet do Wiesiołowskiego – głównie za spra-
wą Jakobsona i Szkłowskiego – przylgnęły raczej nazwy „eklektyka” 
i „ślepego Samsona” (który „jednak nie burzy świątyni, tylko usiłuje 

135 O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra, s. 19. Wiesiołowskiego interesowała  – 
zdaniem Freudenberg – przede wszystkim mechanika całościowego proce-
su literackiego, ale nie napędowe przyczyny owej mechaniki. Pomijał zarówno 
badanie społecznych uwarunkowań powstawania tekstów literackich, jak i po-
szukiwanie semantyki faktu literackiego.

136 Spencerowski ewolucjonizm dostrzegał w historycznej poetyce Wiesiołowskiego 
R. Wellek, „Evolution of Literature”, w: The Dictionary of the History of Ideas: 
Studies of Selected Pivotal Ideas, ed. P. P. Wiener, Vol. 2, New york 1973–1974,  
s. 171, 174.

137 P. Miedwiediew, Formalnyj mietod w litieraturowiedienii, s. 59.



87MIęDZy DAWNyM A NOWyM BIOLO GIZMeM

ją zbudować. Ale buduje, nie wiedząc, co buduje”138) niż miano „po-
zytywisty”.

Ponieważ nowatorzy rosyjskiego literaturoznawstwa nie napo-
tkali na rodzimym gruncie oporu pozytywistycznego scjentyzmu 
i naturalizmu metodycznego – konkludował Miedwiediew – „sami 
z nieuniknionej konieczności wykonali zwrot do pozytywizmu i na-
turalizmu”139. Krytyk rosyjskiej szkoły formalnej motywował te ma-
newry koniecznością „nadrobienia opóźnień w rozwoju” wobec for-
malistów niemieckich, którzy pozostawili za sobą pół wieku szkoły 
pozytywistycznej. Rosyjscy formaliści nie negowali tego przypisywa-
nego im niekiedy „pozytywistycznego” nastawienia, określając na-
wet swoją metodę jako „nowy patos naukowego pozytywizmu”140. 
Ta „charakterystyczna dla formalistów nowa skłonność do nauko-
wego pozytywizmu”141 miała polegać na zerwaniu związków po-
etyki z „subiektywistycznymi teoriami estetycznymi i filozoficzny-
mi”, jakie wykrystalizowały się na gruncie rosyjskiego symbolizmu 
i krytyki impresjonistycznej. Miała też spowodować „zawrócenie 
poetyki na drogę naukowej analizy faktów”142. Badacz wschodnio-
europejskich tradycji literaturoznawczych Galin Tihanov nie bez ra-
cji podkreśla, że rosyjski formalizm „chciał być nawet […] bardziej 
pozytywistyczny niż sam pozytywizm... N a u k o w o ś ć  stanowi-
ła najwyższą wartość zarówno dla formalizmu, jak i dla pozytywi-
zmu”143. Tihanov uściśla, że „rosyjski formalizm jest typowym wy-
nalazkiem nowoczesności. Techniczny, ścisły, w pewnym stopniu 
nawet pedantyczny, naukowy i chłodny jak sam pozytywizm, tym 
się od niego różni, że rezygnuje z dziedziczonej po Oświeceniu wia-
ry w wiedzę encyklopedyczną i wyjaśnienia genetyczne uwypuklają-

138 Cyt. za: I. Gorskij, Nasledije A. N. Wiesiołowskogo.
139 P. Miedwiediew, Formalnyj mietod w litieraturowiedienii, s. 60.
140 B. eichenbaum, Teoria „metody formalnej”, s. 278. Również W. Borowy okre-

ślał postawę formalistów jako „zapał do pozytywizmu badań techniczno-lite-
rackich” (Szkoła krytyków, „Przegląd Współczesny” 1937, nr 2, s. 54).

141 B. eichenbaum, Teoria „metody formalnej”, s. 278.
142 Ibidem.
143 G. Tichanow, Zamietki o disputie formalistow i marksistow 1927 goda, awtorizo-

wannyj pieriew. s anglijskogo M. Polakowa, „Nowoje litieraturnoje obozrieni-
je” 2001, N 50: 1920-jе gody kak intielektualnyj riesurs: w pole formalizma, s. 281.
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ce rolę klimatu, warunków przyrodniczych, rasy i historii”144. Trzeba 
przyznać, że osobliwy to pozytywizm, który napędzany „buntem fu-
turystów” wypełnia dziejowy nakaz „prawdziwie rewolucyjnego pa-
tosu – kategorycznych tez, bezlitosnej ironii, zuchwałej rezygnacji 
z jakichkolwiek porozumień”145.

Te właśnie historycznonaukowe okoliczności dodatkowo tłuma-
czą powody i tryb odrzucenia opozycji Naturwissenschaften i Kul-
turwissenschaften przez rosyjskich literaturoznawców. Gwałtowność 
i „niewspółmierność” ich reakcji wobec badeńskich propozycji po-
działu nauk wynikała bowiem tyleż z odmienności ich światopoglą-
dowego zaplecza (żywotność tradycji organicystycznych, intensyw-
na recepcja biologistycznej Lebensphilosophie, ciążenie w kierunku 
światopoglądu monistycznego), co właśnie z odrębności dróg roz-
woju nauki w Rosji i w europie Zachodniej. Rickert, usiłując śledzić 
i ukierunkować rosyjską recepcję tłumaczeń swoich rozpraw po-
dejmujących problematykę rozdziału humanistyki i przyrodoznaw-
stwa, nie mógł oprzeć się wrażeniu permanentnego nieporozumie-
nia i ideologicznego oporu146 – nie tylko ze strony marksistów, którzy 
bezlitośnie polemizowali z badeńczykami na gruncie materializmu 
dialektycznego (m.in. Gieorgija Plechanowa lub Lidii Askelrod- 
-Ortodoks). Oto dla formalisty Borisa Jarcho Rickertowskie postula-
ty wprowadzenia oceny wytworów ludzkiego ducha do nauk huma-
nistycznych oznaczały faktycznie regres do impresjonistycznej kryty-
ki, którą na scenie wczesnodwudziestowiecznego literaturoznawstwa 
zastali rosyjscy formaliści, a nie (co oczywiste dla zachodnioeuro-
pejskich humanistów) stanowczy gest odrzucenia pozytywistycznej 
epistemologii, przekreślającej wszelkie wartościowanie w imię po-
znawczego obiektywizmu. Jarcho argumentował: „Pomieszanie li-
teraturoznawstwa z krytyką literacką jest zdecydowanie bezzasadne 
i skrajnie szkodliwe. Kontrargumenty mają tu charakter elementar-
ny: a) wszelka ocena jest subiektywna, a więc przeczy zadaniom na-

144 Ibidem.
145 B. eichenbaum, Teoria „metody formalnej”, s. 278. Tę osobliwość przenikliwie 

ocenia P. Miedwiediew, Formalnyj mietod w litieraturowiedienii, s. 60–61.
146 Zob. G. Rikkiert, Priedisłowije awtora k russkomu pieriewodu, w: idem, Fiłoso-

fija żyzni, s. 173.
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uki. Wraz z jej wprowadzeniem Literaturwissenschaft przestaje być 
Wissenschaft; b) któż nam przeszkodzi podejść do dowolnego obiek-
tu przyrody z dowolnym kryterium oceny, w tym estetycznym? 
Czy naprawdę nie można podzielić drzew na piękne i brzydkie…? 
Oczywiście, że można, ale to nie ułatwi poznania ich struktury i ży-
cia”. Zamiast (przypisanego Rickertowi przez rosyjskiego literaturo-
znawcę) żądania „cofnięcia literaturoznawstwa do stadium nauki 
normatywnej i oceniającej”, Jarcho proklamował literaturoznawstwo 
jako naukę „deskryptywną i nomograficzną”147. To jednak tylko na 
pozór argumentacja godna pozytywisty148.

Nawet „scjentystyczny” biologizm literaturoznawczy Borisa 
Jarcho – który współcześni historycy rosyjskiego literaturoznaw-
stwa zwykli klasyfikować jako bezpośrednie przedłużenie pozyty-
wistycznej metodologii naukowej i przeciwstawiać naukowej re-
wolucji Opojazowców149 (marksistowscy krytycy od razu ochrzcili 
Jarcho mianem „epigona wojującego filologizmu”150) – był pozyty-
wizmem à rebours. Realizując w projekcie „metodologii ścisłego li-
teraturoznawstwa” niektóre programowe postulaty tego nurtu, for-
malista dowodził zarazem, że realizacja ta jest możliwa wyłącznie za 
cenę negacji podporządkowanej mechanicyzmowi pozytywistycz-
nej filozofii. Kategoria mechanistycznej przyczynowości, którą Boris 
Jarcho nazywał „bête noire wszelkich badań syntetycznych”151, była 
obca rosyjskiej nauce, podobnie jak cała pozytywistyczna formacja 

147 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 55–56.
148 Jako zgodne z pozytywistycznymi założeniami oceniają te argumenty komen-

tatorzy i redaktorzy monografii Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija –  
M. Akimowa, I. Pilszczikow, M. Szapir (Kommientarii, s. 640).

149 M. Gasparow uwypuklał właściwy rosyjskiemu formaliście kult faktów, obiek-
tywizm poznawczy, „atomistyczny redukcjonizm” i orientację na nauki biolo-
giczne jako wzorzec postępowania badawczego (zob. idem, Wstupitielnaja sta-
tja, w: B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija (nabrosok płana), 
w: Kontiekst. Litieraturno-tieorieticzeskije issledowanija 1983). Z kolei M. Aki-
mowa podkreślała „pozytywistyczny typ umysłowości” moskiewskiego bada-
cza (M. Akimowa, Gumanitarnyje nauki i biołogija: B. I. Jarcho i tierminołogi-
ja russkogo priestrukturalizma, w: Antropołogija kultury, Moskwa 2005, wyp. 3:  
K 75-letiju Wiaczesława Wsiewołodowicza Iwanowa).

150 A. Cejtlin, Mietody domarksistskogo litieraturowiedienija, s. 281.
151 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 25.
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myślowa. Nawet Walentin Wołoszynow odrzucał „mechanistycz-
ną kauzalność w nauce o ideologii”152. Przyczynowość w rozumie-
niu spopularyzowanym przez pozytywistyczne przyrodoznawstwo 
uznawał za zasadniczo sprzeczną z podstawami dialektycznego ma-
terializmu. W odniesieniu do pozytywistycznego mechanicyzmu 
badania Jarcho i Wołoszynowa były ucieleśnieniem owej „głęboko 
swoistej linii rozwoju współczesnej nauki rosyjskiej”, którą najcelniej 
scharakteryzował Roman Jakobson:

[…] współzależność [Korrelativität] odrębnych szeregów faktów nie 
jest rozpatrywana w terminach kauzalności, jeden szereg nie wywo-
dzi się z drugiego; fundamentalne wyobrażenie [Grundbild], którym 
operuje nauka to system skorelowanych szeregów [korrelativen], im-
manentna dla obserwatora struktura, podlegająca właściwym jej we-
wnętrznym prawom153.

Ten sam pogląd typowy dla formacji umysłowej rosyjskich moder-
nistów wyraził Osip Mandelsztam:

Nauka oparta na zasadzie więzi, a nie przyczynowości wybawia nas od 
zepsutej nieskończoności teorii ewolucyjnej, nie mówiąc już o jej wul-
garnym fagasie – teorii postępu. Ruch nieskończonego łańcucha zja-
wisk, bez początku i końca, to właśnie zepsuta nieskończoność, nie-
przemawiająca do umysłu, który szuka jedności i więzi, usypiajaca myśl 
naukową łatwym i dostępnym ewolucjonizmem, dającym wprawdzie 
pozór naukowego uogólnienia, ale kosztem wyrzeczenia się wszelkiej 
syntezy i wewnętrznej struktury154.

Wszechwładna w świadomości rosyjskiego modernizmu i d e a  k o-
r e l a c j i  s z e r e g ó w, która legła u podstaw zarówno formalistycz-

152 W. Wołoszynow, Marksizm i filosofija jazyka. Osnownyje problemy socyołogicze-
skogo mietoda w naukie o jazykie [1930], The Hague–Paris 1972, s. 20–21.

153 R. Jakobson, O sowriemiennych pierspiektiwach russkoj sławistiki, s. 24.
154 Fragment eseju O naturze słowa podaję w przekładzie A. Pomorskiego (W. Chleb-

nikow, Wiersze i teksty 1904–1916, wybór, przeł., przypisy A. Pomorski, Warsza-
wa 2005, s. 128). Por. tłumaczenie R. Przybylskiego, w: O. Mandelsztam, Słowo 
i kultura, s. 25.
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nych koncepcji ewolucji literackiej Jurija Tynianowa155, jak i anty-
formalistycznej teorii rozwoju fabuł literackich Olgi Freudenberg156, 
miała także mocny fundament w teoriach dziewiętnastowieczne-
go geografa, gleboznawcy, twórcy teorii „stref przyrodniczo-histo-
rycznych” Wasilija Dokuczajewa, który wzywał do badania „regu-
larnych współzależności, zawiązujących się między siłami, ciałami 
fizycznymi i zjawiskami, między przyrodą żywą i nieożywioną, między 
światem roślin, zwierząt i królestwem minerałów z jednej strony oraz 
człowiekiem, jego życiem i właściwym mu światem duchowym – z dru-
giej”157. Teorie Dokuczajewa, w którym Jakobson upatrywał najzna-
komitszego przedstawiciela owej swoiście rosyjskiej „umysłowości 
korelacyjnej”, odegrały nieocenioną rolę w krystalizacji bio- i noos-
ferycznej utopii Władimira Wiernadskiego, zainspirowały eurazjań-
skie koncepcje lingwistyczne rosyjskich prażan158 i miały rezonans 
we wschodnioeuropejskim strukturalizmie literaturoznawczym. 
Sygnalizowane powyżej literaturoznawcze koncepcje korelacji i ich 
znamiennie biologistyczny charakter, jak wiele zbliżonych propozy-
cji rosyjskich modernistów, sięgały korzeniami w głąb tradycji myśli 
rosyjskiej i europejskiej: Dokuczajew był tu tylko jednym ze wzorów. 
Ich archaiczne źródła ujawniła explicite Olga Freudenberg, która 
w teoretycznoliterackim manifeście System fabuły literackiej precy-
zowała „prawo więzi lub korelacji” jako „wzajemne oddziaływanie 
wyosobnionych, wewnętrznie skończonych zjawisk ze zjawiskami 
dookoła, a także współzależności poszczególnych procesów i ogól-
nego procesu, któremu podlegają”159.

Pobrzmiewający w tej formule pogłos archaicznego mecha-
nicyzmu nie jest złudzeniem. Jeden z najbliższych rosyjskim mo-
dernistom układów odniesienia wyznaczała bowiem teoria para-

155 Zob. J. Tynianow, O ewolucji literackiej, przeł. A. Pomorski i Fakt literacki,  
przeł. M. Płachecki, w: idem, Fakt literacki, wyboru dokonała e. Korpała-Kir-
szak, Warszawa 1978.

156 O. Freudenberg, Sistiema litieraturnogo sjużeta, podgot. tieksta N. Braginskaja, 
w: Montaż: Litieratura. Iskusstwo. Tieatr. Kino.

157 Cyt. za: R. Jakobson, O sowriemiennych pierspiektiwach russkoj sławistiki, s. 24.
158 Zob. P. Sierio, Struktura i cełostnost’.
159 O. Freudenberg, Sistiema litieraturnogo sjużeta, s. 219.
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lelizmu z monistycznej nauki o jedności wszechrzeczy Barucha 
Spinozy przywoływanego na przełomie XVIII i XIX wieku, a następ-
nie przypomnianego w niemiecko-rosyjskim neoromantyzmie. Olga 
Freudenberg unaoczniała aktualność tej koncepcji:

Stałe istnienie wiązki określonych sił w układzie niezmiennych współ-
zależności, najszczegółowiej regulowany wzajemny związek elemen-
tów systemu oraz relacja tego systemu wobec systemu nadrzędnego 
daje mechanikę takiej materialnej współzależności i takiej trwałej rów-
nowagi, które w XVI i XVII wieku były postrzegane jako „żelazna kon-
strukcja świata”, zaś u Spinozy jako nieruchomość całości [celnost’]160.

Stanowisko Olgi Freudenberg, która takie palące problemy swojej epo-
ki, jak podział nauk na Geisteswissenschaften i Naturwissenschaften 
rozwiązywała na gruncie monistycznej koncepcji bytu Spinozy, zno-
szącego kartezjański dualizm ducha i materii, poznającego pod-
miotu i poznawanego przedmiotu, natury i kultury – jest z wielu 
względów symptomatyczne. Teoretycznoliteracki manifest Freudenberg 
z 1925 roku najdobitniej wyraża poznawcze i ontologiczne przeświad-
czenia rosyjskich literaturoznawców-biologistów i zarazem najlepiej 
tłumaczy powody ich oporu wobec badeńskiego podziału nauk:

W świecie nic nie krąży osobno i przypadkowo. Ostre rozgraniczanie 
zjawisk duchowych od fizycznych przypomina archaiczne rozgranicze-
nia w jednym i tym samym obiegu cielesnej krwi żylnej od uduchowio-
nej tętniczej. świat fizyczny i duchowy oraz wszystkie najdrobniejsze 
ich przejawy podlegają dwojakiej zależności: powiązaniom wzajem-
nym i związkom z innymi zjawiskami. Od czegokolwiek by zacząć – 
naukowy rezultat winien być ten sam161.

Znamienne, w jaki sposób rosyjscy moderniści, próbując ustosunko-
wać się do problemów antyscjentystycznego i antynaturalistyczne-
go przełomu w zachodnioeuropejskiej epistemologii – przeskakiwali 
ponad głowami antypozytywistów i pozytywistów do romantycz-

160 Ibidem. Celnost’ po rosyjsku łączy znaczenia „całości” i „celowości”.
161 Ibidem.
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nej (Goetheańsko-Schellingowskiej) filozofii, w której granica mię-
dzy biologią a filozofią była jeszcze przymglona lub do siedemna-
stowiecznej monistycznej nauki o jedności wszechrzeczy. Swobodne 
przejście do tych odległych tradycji umożliwiła im neoromantyczna 
aura Lebensphilosophie, która jako „światopogląd monistyczny” zdo-
łała osiągnąć „jednorodne wyjaśnienie bytu świata”162. Monistyczne 
założenia filozofii życia najzwięźlej wyłożył Rickert: „jedność świa-
topoglądową uzyskała, włączając nie życie do materii, ale odwrotnie – 
materię do życia”163.

Monistyczne fascynacje Freudenberg bezbłędnie uchwyciła od-
krywczyni i komentatorka jej pism, Nina Braginska:

Pod względem światopoglądowym Freudenberg była raczej „przyro-
doznawcą” niż humanistą. Zmiany historyczne jawią się jej jako proce-
sy przyrodnicze przez nikogo nie ukierunkowywane i najczęściej przez 
nikogo nieuświadamiane. Prawidłowości kulturowe podporządkowane 
są prawom pewnej „kosmicznej całości”. Żeby zrozumieć optykę Freu-
denberg, trzeba sobie uzmysłowić, z jakiej odległej perspektywy roz-
patruje przedmiot swoich badań. Wyobraźmy sobie badacza, który nie 
odróżnia symetrii organizmów żywych, kryształów i dzieł sztuki, po-
nieważ symetria interesuje go jako fenomen wszechświata. To jest wła-
śnie punkt widzenia Freudenberg164.

Biologizm Olgi Michajłowny w żadnym wypadku nie daje się więc 
odciąć w starorzeczu pozytywistycznego scjentyzmu, które antypo-
zytywistyczne nurty „nowej humanistyki” miałyby ominąć szerokim 
łukiem. Taką jego kwalifikację proponuje polski tłumacz monumen-
talnego Obrazu i pojęcia, dowodząc, że „w płaszczyźnie ogólnometo-
dologicznej [Freudenberg] w istocie pozostawała pozytywistką. Jest 
daleka od haseł, pod którymi dokonywała się w europie rewolta anty-
pozytywistyczna. Wzorem dla niej nie była »humanistyka rozumieją-
ca«, lecz »humanistyka wyjaśniająca«, nastawiona bardziej na »genezę« 

162 G. Rikkiert, Fiłosofija żyzni, s. 363.
163 Ibidem.
164 N. Braginskaja, Poslesłowije k wtoromu izdaniju, w: O. Freudenberg, Mif i litie-

ratura driewnosti, sostaw., podgot. tieksta, kommient. i poslesł. N. Braginskaja, 
otwietstw. ried. e. Mieletinskij, Moskwa 1998, s. 751.
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(układająca ciągi przyczynowo-skutkowe) niż na »strukturę« (budują-
ca samowystarczalne autoteliczne całości)”165. Zachodnioeuropejskie 
kategorie i opozycje wydają się bardzo słabo przystawać do fenomenu 
rosyjskiego biologizmu literaturoznawczego.

Podejmowana – nie tylko przez Freudenberg – próba krytyki pa-
lących problemów antypozytywistycznej współczesności na gruncie 
(nieraz czasowo bardzo odległych) monistycznych tradycji w filozo-
fii jest najlepszą miarą nie tylko swoistej „bezradności” rosyjskich 
modernistów wobec antynaturalistycznego i antyscjentystyczne-
go przełomu w zachodnioeuropejskiej epistemologii, ale przede 
wszystkim asymetr i i  rozwoju kulturowych i  naukowych 
tradycj i  wschodnio-  i  zachodnioeuropejskich. Podskórny 
nurt prastarych idei monistycznych i panteistycznej metafizyki, ży-
wotność romantycznego organicyzmu i kariera korelacji jako fun-
dament konceptualizacji świata wschodnioeuropejskich moderni-
stów – to najistotniejsze powody, dla których rosyjscy humaniści 
odrzucili podział nauk, przeprowadzony przez badeńskich neokan-
tystów. Konteksty te pozwalają nadto uzmysłowić sobie, że „mecha-
nicyzm”, który marksistowscy krytycy zarzucali rosyjskim formali-
stom na fali mechanistyczno-witalistycznych kontrowersji początku 
XX wieku, oddalał się od mechanicyzmu w pozytywistycznym ro-
zumieniu przyczynowości deterministycznej i zbliżał do mechani-
stycznych poglądów preromantycznego jeszcze przyrodoznawstwa: 
nie tylko Spinozjańskiego paralelizmu, ale również koncepcji orga-
nizmu Georges’a Cuviera (którego sama Olga Freudenberg nazywała 
„wielkim”, łącząc odkrywaną w antycznej myśli kategorię przewrotu 
z teorią katastrof sformułowaną przez francuskiego paleontologa)166. 
Właśnie z Cuvierowskich, mechanistycznych intuicji anatomicz-

165 B. Żyłko, Posłowie, w: O. Freidenberg, Obraz i pojęcie, przeł., posł. B. Żyłko, 
Gdańsk 2007, s. 535. Rolę teoretycznej i metodologicznej inspiracji nauk biolo-
gicznych w pismach Freudenberg, jej „programowy i ostentacyjny biologizm” 
sygnalizuje też e. Czaplejewicz (Poetyka jako paleontologia, czyli Olga Freu-
denberg, „Przegląd Humanistyczny” 2001, nr 2, s. 17–19), sytuując rozpoznania 
uczonej w kontekście francuskiej ewolucjonistycznej myśli pozytywistycznej.

166 Zob. O. Freudenberg, Sistiema litieraturnogo sjużeta, s. 217; eadem, Uczenije grie-
kow o pierieworotie (tiezisy dokłada), SPFA RAN, f. 800, op. 6, jed. chr. 490.
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nych Peter Steiner i Siergiej Dawydow wyprowadzali wczesne kon-
cepcje Opojazowców167.

Za pozytywistyczne w literaturoznawczym projekcie Borisa 
Jarcho – by podjąć przerwany wątek domniemanego „postpozy-
tywizmu” lub „neopozytywizmu” rosyjskich formalistów – współ-
cześni historycy tego nurtu uznają przede wszystkim dążenie do  
wypracowania w obszarze literaturoznawstwa takich standardów na-
ukowości, które dorównywałyby normom stosowanym w naukach 
matematyczno-przyrodniczych (nie zaś odrębnych, specyficznie hu-
manistycznych standardów naukowości, które postulowali badeńscy 
neokantyści). To właśnie na gruncie biologii Boris Jarcho „kładł fun-
damenty nowego, pozytywnego literaturoznawstwa”168, wspartego 
na metodzie porównawczej, wspomaganej przez dwie obligatoryjne 
metody posiłkowe – eksperyment i statystykę169. Nie sposób jednak 
przeoczyć, że w momencie narodzin Metodologii ścisłego literaturo-
znawstwa samowiedza biologii i nauk ścisłych była już diametralnie 
różna od samoświadomości obu tych dyscyplin wiedzy w pozyty-
wizmie, a zatem że zawarte w niej postulaty unaukowienia literatu-
roznawstwa według przyrodoznawczego wzoru miały już inną niż 
w pozytywizmie wymowę. Właśnie do tej odnowionej, antymecha-
nistycznej i pozbawionej złudzeń bezwzględnego obiektywizmu po-
znawczego biologii odwoływał się moskiewski formalista, pisząc:

[…] dyscyplin biologicznych nie można wprawdzie nazwać nauka-
mi równie ś c i s ł y m i, jak nauki matematyczne, ale w porównaniu 
z literaturoznawstwem posiadają one taki stopień ścisłości wywodu 

167 Zob. P. Steiner, S. Davydov, The Biological Metaphor in Russian Formalism: The 
Concept of Morphology, „Sub-Stance” 1977, No. 16; P. Steiner, Russian Formal-
ism: A Metapoetics, Ithaca 1984, s. 68–98; idem, „Russian Formalism”, w: The 
Cambridge History of Literary Criticism, Vol. 8: From Formalism to Poststructur-
alism, ed. R. Selden, Cambridge 1995.

168 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 3.
169 „Zwycięstwa odnoszone w bitwie z mnogością, zmiennością i ciągłością bada-

nych zjawisk nauka o literaturze zawdzięcza przede wszystkim metodzie po-
równawczej, wspomaganej przez dwie obligatoryjne metody posiłkowe – eks-
peryment i statystykę”. B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija 
(nabrosok płana), s. 212.
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i weryfikowalności twierdzeń, który jest dla nas celem nie tylko ku-
szącym, ale również w pełni osiągalnym. [...] Literaturoznawca powi-
nien czerpać odwagę przede wszystkim ze zdobyczy biologii, ponie-
waż to właśnie ona przedstawia stopień naukowości najbliższy naszej 
dyscyplinie170.

O „scjentyzm”, a zwłaszcza „metodyczny naturalizm”171 równie ła-
two można posądzić Władimira Proppa, który początkowo związał się 
ze środowiskiem „rosyjskiej szkoły formalnej”172, a od końca lat 
dwudziestych podjął (o wiele intensywniejszą) współpracę z przed-
stawicielami szkoły „semantycznej paleontologii” Nikołaja Marra. 
Oceniając stan współczesnej folklorystyki, Propp nieustannie powo-
ływał się na standardy metodologiczne właściwe naukom przyrodni-

170 Ibidem. Por. B. Jarcho, Granicy naucznogo litieraturowiedienija, „Iskusstwo” 
1925, N 2, s. 46: „Powinniśmy […] się starać, by literaturoznawstwo odznaczało 
się nie mniejszą logiczną dowodnością twierdzeń, jak każda inna nauka (z wy-
jątkiem matematyki), na przykład dowodnością nauk przyrodniczych. To, na-
turalnie, minimum, jednak jeszcze nie zdołaliśmy go osiągnąć”.

171 W znaczeniu tego pojęcia wykładanym np. przez Z. Łempickiego: „próba zasto-
sowania metod i punktów widzenia z zakresu nauk przyrodniczych do zjawisk 
życia duchowego [...], konstatowanie [w ich zakresie] pewnych praw i ustalanie 
zasad” (idem, Teoria ewolucji w historii literatury, „Pamiętnik Warszawski” 1930, 
nr 4/5, s. 68).

172 Propp publikował swoje rozprawy na łamach formalistycznych periodyków 
i serii. Pierwodruk szkicu Transformacyi wołszebnych skazok ukazał się w serii: 
Poetika. Wriemiennik otdieła słowiesnych iskusstw GIII, Leningrad 1928, wyp. 4, 
obok artykułów A. Fiedorowa, G. Gukowskiego, N. Kowarskiego, B. Toma-
szewskiego, W. Winogradowa i W. Żyrmunskiego. Morfołogija skazki ukazała się  
w serii Woprosy poetiki, Leningrad 1928, wyp. 12. Pierwszymi czytelnikami rę-
kopisu monografii Morfołogija skazki byli B. ejchenbaum i W. Żyrmunski, któ-
ry pełnił też funkcję redaktora i wydawcy książki (W. Propp, Riecz’ na jubileje 
wiesnoj 1965 goda, publ. A. Martynowa, w: Nieizwiestnyj W. Propp, naucznoje 
izd., priedisł., sostaw. A. Martynowa, podgot. tieksta, kommient. A. Martyno-
wa, N. Prozorowa, Sankt-Pietierburg 2002, s. 359). Propp uczestniczył też wraz 
z J. Tynianowem, W. Żyrmunskim, L. Jakubinskim, J. Oksmanem i G. Masło-
wem w tzw. seminarium puszkinowskim, które w 1915 roku na Uniwersytecie 
Petersburskim prowadził S. Wiengierow (K. Czistow, W. Propp – issledowatiel 
skazki, w: W. Propp, Russkaja skazka, Leningrad 1984, s. 9; Puszkinist. Istoriko-
litieraturnyj sbornik, ried. S. Wiengierow, Pietrograd 1916, s. 291; J. Tynianow, 
Gieorgij Masłow, w: idem, Poetika. Istorija litieratury. Kino, s. 136.
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czym. Ubolewał, że klasyfikacji w folklorystyce „brak przejrzystości, 
jaką mogą się poszczycić nauki biologiczne (zoologia oraz botanika) 
[...]. Nie odnaleziono bowiem takiej nadrzędnej cechy specyficznej, 
która mogłaby się stać podstawą podziałów”173. W ocenie morfolo-
ga folkloru badania bajki „znajdują się jeszcze w okresie przedlinne-
uszowskim”, mimo że klasyfikacja jest „jednym z pierwszych i naj-
ważniejszych etapów badawczych. Przypomnijmy chociażby, jak 
wielkie znaczenie dla botaniki miała pierwsza naukowa klasyfikacja 
Linneusza [...]. I podczas gdy opisano już minerały, rośliny i zwie-
rzęta – opisano i sklasyfikowano właśnie według ich budowy [...] 
tylko bajka wciąż jeszcze pozostaje obiektem badań nie dysponują-
cym takim opisem”174. Przystępując do morfologicznej analizy bajki, 
folklorysta mierzył się zatem nie tylko z brakiem adekwatnych me-
tod taksonomicznych i nieostrością strukturalnych kryteriów wy-
odrębniania gatunków, ale też z dominacją mechanistycznego oraz 
statycznego stylu badań, skutkującego preformistycznymi opisami 

173 W. Propp, Pochwała bajki, w: idem, Nie tylko bajka, wybór, przeł. D. Ulicka, 
Warszawa 2000, s. 67.

174 Idem, Morfologia bajki, s. 20, 23. Identyczne przekonanie wyrażał niespełna 
rok wcześniej C. W. von Sydow: „w bajkoznawstwie zbyt mało uwagi poświę-
cano dotąd naukowej taksonomii. Używam tego terminu dokładnie w tym sa-
mym znaczeniu, jakie ma on w zoologii i botanice, tj. prawidłowego rozróżnie-
nia gromad i podgromad, rzędów i rodzin oraz ich wzajemnych relacji” (idem, 
Folksagoforskningen, „Folkminnen och folktankar” 1927, No. 14, s. 117; cyt. za:  
V. Tr. Hafstein, Biological Metaphors in Folklore Scholarship. An Essay in the 
History of Ideas, „Arv: Nordic yearbook of Folklore” 2001, No. 57). Również  
A. van Gennep adeptom bajkoznawstwa zalecał „porzucenie nastawienia histo-
rycznego na rzecz ujęć właściwych zoologom i botanikom, badającym żywe rośli-
ny i zwierzęta [...] w ich środowisku naturalnym, które również jest żywe”, innymi 
słowy: „zastąpienie metody historycznej metodą biologiczną”. Tylko „zastosowa-
nie metody biologicznej pozwalało klasyfikować formy folklorystyczne na kate-
gorie »naturalne«: rodziny, rodzaje, gatunki” (idem, Le Folklore. Croyances et cou-
tumes populaires françaises, Paris 1924, s. 33–34; cyt. za: V. Tr. Hafstein, Biological 
Metaphors in Folklore Scholarship). W marksistowskim dyskursie społeczno-po-
litycznym lat trzydziestych systematyka Linneusza służyła za negatywny układ 
odniesienia dla darwinowskiego ewolucjonizmu, należącego do obligatoryjne-
go „abecadła materialistycznej dialektyki” (L. Trockij, Azbuka matierialisticze-
skoj dialektiki [1939], w: idem, W zaszczitu marksizma, Boston 1997).
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bajki jako „czegoś gotowego, danego”175. Sytuację folklorysty, przy-
stępującego do morfologicznej analizy bajki w pierwszych dekadach 
XX wieku, Propp definiował jako identyczną z pozycją biologa, któ-
ry rozpoczyna morfologiczny opis roślin i ssaków w odniesieniu do 
zaplecza biologii teoretycznej i filozoficznej końca XVIII i począt-
ku XIX stulecia. Konstrukcja transformacyjnego modelu morfolo-
gicznego bajki magicznej pretendowała zatem do odkrycia na miarę 
konstrukcji osteologicznego typu ssaków lub morfologicznego typu 
roślin176.

Przekonany o zbieżności i porównywalnej ścisłości wyników uzy-
skiwanych w biologii i w folklorystyce („w badaniu form bajki moż-
liwa jest ta sama ścisłość, co w morfologii form organicznych”)177, 
Propp odnajdywał wzorce dla klasyfikacji gatunków folklorystycz-
nych w taksonomiach botanicznych i zoologicznych, tworzonych 
w oparciu o właściwości morfologiczne: „tak jak biolog-zoolog cha-
rakteryzuje badane przez siebie zwierzęta według ich szkieletów, tak 
my powinniśmy charakteryzować gatunki wedle cech ich struktu-
ry”178. Autor Morfologii bajki przekonuje:

[…] posługując się cechami strukturalnymi, możemy z absolutną do-
kładnością i obiektywnie wyodrębnić daną klasę bajek spośród innych. 
[...] Aby uniknąć błędów logicznych, pamiętajmy, że poprawnej klasy-
fikacji można dokonać na podstawie: 1) Odmiany jednej cechy (drze-
wa liściaste i iglaste). 2) Braku lub obecności tej samej cechy (kręgowce 

175 W. Propp, Morfologia bajki, s. 50.
176 Wzmocnieniu tej paraleli służyło wprowadzenie historycznej refleksji Goethe-

go z Tibia und Fibula, zamieszczonego w Vergleichende Knochenlehre, jako epi-
grafu do rozdziału I monografii Morfołogija skazki: K istorii woprosa. Por. Ulna 
i Radius. Tibia i Fibula, w: W. Lichtensztadt, Giotie. Bor’ba za realisticzeskoje 
mirowozzrenije, s. 119; Tibia und Fibula, w: Goethes Werke, Bd. 13: Naturwissen-
schaftliche Schriften, Berlin 1983, s. 212.

177 W. Propp, Morfołogija skazki, s. 5. Propp upatrywał głównej przyczyny sukcesu 
monografii Morfołogija skazki w humanistyce lat sześćdziesiątych we właściwym 
strukturalizmowi nastawieniu na „poszukiwanie metod ścisłych” (Strukturno-
je i istoriczeskoje izuczenije wołszebnoj skazki, w: idem, Folkłor i diejstwitielnost’. 
Izbrannyje stat’i, ried. B. Putiłow, Moskwa 1976, s. 132).

178 W. Propp, Otkrytaja lekcyja, publ., wstup. statja, primiecz. L. Iwlewa, „Żywaja 
starina” 1995, N 3.
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i bezkręgowce). 3) Występowania wzajemnie wykluczających się cech 
(parzystokopytne i gryzonie wśród ssaków). W obrębie jednej klasyfi-
kacji sposoby te mogą się zmieniać jedynie według rodzajów, gatunków 
i odmian lub innych stopni gradacji; każdy stopień gradacji wymaga 
jednak konsekwencji, stosowania jednolitego podejścia [...]. Obecność 
bądź brak danego elementu to ich [bajek – T. B.-T.] podstawowa cecha 
strukturalna. Podobnie jest w zoologii: wieloryba nie zalicza się do ryb, 
ponieważ oddycha płucami, aczkolwiek zewnętrznie jest bardzo po-
dobny do ryby; węgorza zaliczamy do gromady ryb, chociaż podobny 
jest do węża; kartofel należy do łodyg, chociaż zazwyczaj traktuje się go 
jako korzeń itd. Jest to klasyfikacja oparta na cechach strukturalnych, 
wewnętrznych, a nie zewnętrznych, zmiennych179.

Oddziaływanie biologicznego wzorca uwidoczniło się zarów-
no w metodzie klasyfikacji, jak i w nazewnictwie jednostek syste-
matycznych, do których Propp zaszeregował poszczególne gatunki 
folklorystyczne:

[…] przykłady [...] ugrupowane [są – T. B.-T.] w określony sposób. Sto-
sunek tych grup do określenia funkcji jest podobny jak stosunek ga-
tunków do rodzaju w biologii. Zadanie podstawowe to wyodrębnienie 
r o d z a j ó w. Rozpatrzenie g a t u n k ó w  nie może wchodzić w skład 
zadań morfologii ogólnej. Gatunki mogą dalej rozpadać się na p o d-
g a t u n k i. I w taki oto sposób powstają podstawy systematyki 180.

Folklorysta postępował zatem ściśle według wskazówek swojego 
nauczyciela – religioznawcy i komparatysty Lwa Szternberga, któ-
ry zalecał: „obserwujcie zjawiska etnograficzne z taką samą staran-
nością, wszechstronnością i obiektywizmem, z jakimi przyrodo-
znawca bada zjawiska i obiekty przyrodnicze”181. Racjonalną metodę 

179 Idem, Morfologia bajki, s. 178–181.
180 Idem, Morfologia bajki, przeł. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 4, s. 209.  

Por. idem, Żanrowyj sostaw russkogo folkłora, w: idem, Folkłor i diejstwitielnost’.
181 Kratkaja programma po etnografii Prof. L. Sztiernbierga, starszego etnografa Mu-

zieja Antropołogii i Etnografii Akadiemii Nauk SSSR, Wierchnieudinsk 1927, 
s. 2. W. Propp był słuchaczem religioznawczych odczytów, które Szternberg wy-
głaszał w latach 1925–1927.
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i filozoficzne uzasadnienie dla porównawczych badań etnograficz-
nych Szternberg odnajdywał w ewolucjonizmie Charlesa Darwina, 
ernsta Haeckla i Charlesa Lyella182, dowodząc „oczywistego za-
stosowania praw ewolucji i stopniowego rozwoju w dziedzinie wie-
rzeń religijnych”183. Ale to nie ewolucjonista Szternberg ani nawet 
nie „ewolucjonista” Wiesiołowski byli pierwszymi patronami po-
szukiwań Proppa. Trudno nazwać pozytywistycznym scjentyzmem 
lub metodycznym naturalizmem (choćby wtórnym i „opóźnionym”) 
stanowisko badacza, który za patrona folklorystycznych poszukiwań 
obiera sobie osteologa i botanika Johanna Wolfganga Goethego, któ-
rego rosyjscy moderniści mianowali „ojcem morfologicznej estety-
ki” i „największym organicystą naszej ery”184.

Morfologia bajki jest wielostopniowo skorelowana z Goetheańską 
teorią typu morfologicznego – od epigrafów, języka opisowo-anali-
tycznego i słownika pojęciowego, po indukcyjny tryb rekonstruk-
cji ogólnego typu morfologicznego („praformy”) bajki magicz-
nej oraz identyczną z Goetheańską metodę tabelaryzacji danych185. 
Przypominając tezę przyrodnika o nierozdzielności tworów orga-
nicznych i duchowych, Propp zakładał podobieństwo praw rzadzą-
cych organizmami biologicznymi i utworami artystycznymi, a za-

182 L. Szternberg, Ewolucyja religioznych wierowanij (lekcyi czitannyje w 1925/1926 
i 1926/1927 uczebnom godu), w: idem, Pierwobytnaja rieligija w swietie etnografi-
czeskogo issledowanija, stat’i, lekcyi, ried., priedisł. J. Alkor, Leningrad 1936, s. 1, 
245, 248.

183 L. Szternberg, Osnowy pierwobytnoj rieligii, w: idem, Pierwobytnaja rieligija 
w swietie etnograficzeskogo issledowanija, s. 1. Por. też idem, Ewolucyja religio-
znych wierowanij.

184 M. Szaginian, Formalnaja estietika, w: Sowriemiennaja russkaja kritika (1918– 
–1924). Sbornik (obrazcy i charaktieristiki), priedisł. W. Lebiediew-Polanskij, Le-
ningrad 1925, s. 307.

185 Zob. V. Toporov, A Few Remarks on Propp’s „Morphology of the Folktale”, w: Rus-
sian Formalism: A Retrospective Glance. A Festschrift in Honor of Victor Erlich, 
eds. R. L. Jackson, S. Rudy, New Haven 1985; W. Iwanow, W. Toporow, Inwariant 
w transformacyi w mifołogiczeskich i folkłornych tiekstach, w: Tipołogiczeskije 
issledowanija po folkłoru. Sbornik statiej pamiati Władimira Jakowlewicza Prop-
pa (1895–1970), sost. e. Mieletinskij, S. Niekludow, Moskwa 1975, s. 44–48;  
P. Steiner, S. Davydov, The Biological Metaphor in Russian Formalism; P. Steiner, 
Russian Formalism: A Metapoetics, s. 68–98.
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tem również możliwość stosowania w ich badaniu identycznych 
metod186. To nie pozytywistyczny biologizm jest więc dla koncepcji 
Proppa właściwym układem odniesienia.

Zdaniem innego rosyjskiego literaturoznawcy, Pawła Sakulina, 
który badania formalne starał się łączyć z metodą socjologicz-
ną – to dopiero nowa samoświadomość, którą biologia zyskała na 
przełomie XIX i XX stulecia pozwala w ogóle mówić o autentycz-
nej bliskości między humanistyką a przyrodoznawstwem, a ściślej – 
o możliwości uogólnień nomologicznych w historii literatury. 
Nieodparty tok dowodzenia twórcy szkoły formalno-socjologicz-
nej warto zrekonstruować, ponieważ stanowi nie tylko jedną z naj-
gruntowniejszych i najobszerniejszych literaturoznawczych pole-
mik z proponowanymi przez badeńczyków kryteriami podziału 
nauk przyrodniczych i humanistycznych, ale jest również w pełni 
reprezentatywny dla przedstawicieli rosyjskiego biologizmu litera-
turoznawczego187. Dostrzegając wspólne dla rosyjskich formalistów, 
socjologów i freudystów dążenie do „unaukowienia” literaturoznaw-
stwa, Sakulin podważał zasadność przeciwstawiania nauk o duchu 
(nauk o kulturze) przyrodoznawstwu ze względu na „stopień na-
ukowości”. Jeżeli prawa ustanawiane przez nauki przyrodnicze nie 
odznaczają się absolutną ścisłością i poznawczym obiektywizmem, 
które przypisywali im pozytywiści, to także naukom o kulturze nie 
można odmawiać wprowadzania swoich praw. Argumentów dostar-
czał Sakulinowi dobrze znany w Rosji niemiecki przyrodoznawca, 
antagonista badeńczyków Franz eksner, który dowodził, że „prawi-
dłowości w naukach humanistycznych mają co prawda inny charak-
ter niż prawa w naukach przyrodniczych, ale różnica ta ma charakter 
ilościowy, a nie jakościowy”188. Zdaniem Sakulina literaturoznawcę 
i biologa łączy ponadto: 1) zasada wyboru materiału w „odniesie-

186 W pierwszej redakcji monografii Morfołogija skazki (Leningrad 1928, s. 31) 
Propp pisał wprost: „Podobne prawa rządzą opowiadaniem artystycznym i for-
mami organicznymi”.

187 P. Sakulin, O wozmożnosti nomołogiczeskich obobszczenij, w: idem, Sintieticze-
skoje postrojenije istorii litieratury, Moskwa 1925.

188 F. eksner, O zakonach w jestiestwiennych i w gumanitarnych naukach [1914],  
cyt. za: P. Sakulin, O wozmożnosti nomołogiczeskich obobszczenij, s. 75.
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niu do wartości” (rozumianej inaczej niż u Rickerta, bo jako histo-
ryczna lub teoretyczna doniosłość materiału dla danej nauki) oraz 
2) zasada historyzmu (uznawana przez badeńczyków za wyłączną 
własność nauk o kulturze). Potwierdzenia tych rozpoznań Sakulin 
szukał u biologa-darwinisty Klimenta Timiriazewa (zasięganie opi-
nii biologów o badeńskim podziale nauk było popularną prakty-
ką rosyjskich literaturoznawców), który pisał: „Metoda historycz-
na osiąga swój najwyższy rozwój w nauce o ewolucji (darwinizmie) 
i stąd rozprzestrzenia się na inne dziedziny wiedzy od astronomii 
i chemii po etykę”189. Notabene na tym właśnie gruncie polemizo-
wał z badeńczykami Grigorij Plechanow. Podważając zasadność 
Rickertowskiego przeciwstawienia generalizującego postępowa-
nia nauk przyrodniczych i postępowania indywidualizującego jako 
właściwego naukom historycznym, przywoływał takie nauki przy-
rodoznawcze, które są historyczne (geologia, „filogenetyczna biolo-
gia”) i takie nauki historyczne, których celem jest generalizacja190. 
Podział nauk na historyczno-indywidualizujące, idiograficzne i kon-
kretne z jednej strony oraz nomotetyczne, generalizujące, abstrak-
cyjne – z drugiej, był dla Sakulina tak samo nieprzekonujący jak dla 
marrystów i marksistów obu nurtów: produktywistycznego i ideolo-
giczno-socjologicznego. Argumentował, że ani nauki przyrodnicze 
nie zajmują się wyłącznie tym, co powtarzalne, ani nauki historycz-
ne nie stronią od typologicznych i nomologicznych uogólnień. Jak 
bardzo na gruncie rosyjskiej biologii, socjologii, historii oraz czę-
ści językoznawstwa, kulturologii i literaturoznawstwa recepcja idei 
Rickerta i Windelbanda była zideologizowana, to znaczy przefiltro-
wana przez dialektyczny materializm, ukazują słowa Lidii Askelrod-
Ortodoks: „Tworzenie pojęć abstrakcyjnych jest dla historyków ta-
kim samym narzędziem orientacji w życiu społeczno-historycznym, 
jakie służy przyrodoznawcom. Materialistyczne rozumienie histo-
rii dąży przede wszystkim do ustanowienia historycznych praw, 
i nie tylko dąży, ale jego wielcy założyciele, Marks i engels, dokona-

189 Słowa Timiriazewa cyt. za: P. Sakulin, O wozmożnosti nomołogiczeskich obobsz-
czenij, s. 72.

190 G. Plechanow, [rec. z: G. Rikkiert, Nauki o prirodie i nauki o kulturie], b.m. 1925.
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li ich odkrycia”191. Literaturoznawstwo – zdaniem Sakulina – dopusz-
cza uogólnienia empiryczne, typologiczne i nomologiczne. Badacz 
sprzeciwiał się jednak mechanicznemu przenoszeniu cudzych praw 
na teren literaturoznawstwa. Argumentował, że nawet jeśli prawa 
biologii rzeczywiście uwidaczniają się w życiu literatury, to mogą je-
dynie sprawiać wrażenie miejsc wspólnych, zaś formuły, które nie 
służą wyjaśnianiu specyfiki procesu literackiego, są zbędne. Za au-
tentyczne miejsca wspólne biologii i literaturoznawstwa uznawał 
m.in. darwinowskie prawo walki o byt i prawo doboru naturalne-
go. Nie rezygnując z przyrodoznawczego wzorca, Sakulin sformuło-
wał dla literaturoznawstwa pięć nomologicznych uogólnień: 1) dia-
lektyczną zasadę przeciwieństw i skoków (słychać tu zarówno pogłos 
saltacjonizmu i heglizmu, dobrze rozpoznawalnego w teorii ewolu-
cyjnych skoków Tynianowa i Szkłowskiego192, jak i dialektycznego 
materializmu Plechanowa i Friczego), 2) prawo historycznej inercji, 
3) prawo zachowania twórczej energii (to echo „drugiego pozytywi-
zmu”), 4) prawo immanentnych typów twórczości oraz 5) prawo we-
wnętrznej jedności.

Paweł Sakulin podzielał pogląd znakomitej większości rosyjskich 
literaturoznawców, którzy wbrew ustaleniom badeńskich metodolo-
gów nauk humanistycznych uznawali, że metody wypracowane na 
gruncie nauk przyrodniczych (m.in. generalizujące porównanie, no-
motetyczne wyjaśnianie zmian, formułowanie praw) są ważne dla 
wszystkich nauk teoretycznych, niezależnie od tego, czy dotyczą one 
przyrody, czy kultury. Formułując zadania „syntetycznej historii li-
teratury”, badacz przekonywał, że „tak zwana metoda generalizu-
jąca, która wedle mniemania niektórych uczonych (np. Heinricha 
Rickerta) obca jest naukom o kulturze, tutaj akurat znajduje szero-
kie zastosowanie. Tworząc syntezy, historyk literatury może bowiem 
wznosić się do poziomu uogólnień w porządku nomologicznym”193. 

191 L. Askelrod-Ortodoks, Kritika osnow burżuaznogo obszczestwowiedienija i isto-
riczeskij matierializm [1924–1925], cyt. za: P. Sakulin, O wozmożnosti nomołogi-
czeskich obobszczenij, s. 73.

192 Zob. B. Paramonow, Formalizm: mietod ili mirowozzrienije?, „Nowoje litieratur-
noje obozzrienije” 1996, N 14.

193 P. Sakulin, Metoda socjologiczna w nauce o literaturze, s. 53.
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Metody stosowane dotychczas przez nauki przyrodnicze Sakulin 
uznawał za narzędzia poznawcze, służące racjonalizacji i teoretycz-
nej systematyzacji całego doświadczenia, nie tylko w domenie bio-
logii. W imieniu marrystów wypowiedział się w tej sprawie jeden 
z najznakomitszych „semantyków-paleontologów”, badacz folklo-
ru abchaskiego, adygejskiego i osetyńskiego, Wasilij Abajew. W zna-
miennej dla jafetydologów poetyce manifestu formułował swój 
sprzeciw wobec zasad rozdziału przyrodoznawstwa i humanistyki:

My, robotnicy nowej nauki o języku [...] uważamy, że nauka, która tyl-
ko opisuje i konstatuje, która nie ustanawia prawidłowości – nie jest na-
uką, mniejsza o to, czy chodzi o zjawiska przyrodnicze, czy społeczne. 
Nasz punkt widzenia jest zatem diametralnie różny od punktu widze-
nia tych filozofów-neokantystów (Rickerta, Windelbanda i in.), którzy 
przeprowadzają nieprzekraczalną granicę między naukami o kulturze 
i przyrodoznawstwem, sądząc, że tylko przyrodoznawstwo zajmuje się 
tym, co ogólne, a nauki o kulturze tylko tym, co indywidualne. Gdyby 
nauki społeczne rzeczywiście nie uogólniały, nie „generalizowały”, nie 
miałyby żadnego prawa nazywać się naukami. Nie ma nauki bez uogól-
nienia [...]. Gdy w jednym rzędzie znajdą się przynajmniej dwa takie 
fakty, które otwierają „okno” dla porównania i uogólnienia, nasz umysł 
nieuchronnie i bezpowrotnie kieruje się do niego, a wówczas nie tyl-
ko pisma Rickerta i Windelbanda, ale w ogóle żadne siły nie zdołają go 
z tej drogi zawrócić. Myśl lubi odnajdywać wszędzie to, co ogólne i re-
gularne, albowiem na tym właśnie polega radość poznania194.

Zgodny ze stanowiskiem Sakulina, Abajewa i Jarcho był też po-
gląd Władimira Friczego, który sformułował projekt nomotetycz-
nej socjologii sztuki jawnie polemiczny wobec badeńskiego podzia-
łu nauk: „Socjologia sztuki – jako uogólniająca nomotetyczna [...] 
nauka o jednej z form ideologicznej nadbudowy nad ekonomiczną 
bazą – powinna obejmować wszystkie rodzaje twórczości artystycz-
nej”195. Socjologię sztuki Fricze definiował jako „naukę ustanawiają-

194 W. Abajew, Opyt srawnitielnogo analiza legiend o proischożdienii nartow i rim-
lan, w: Pamiati akadiemika N. Marra (1864–1934), otwietstw. ried. I. Mieszcza-
ninow, Moskwa–Leningrad 1938, s. 327.

195  W. Fricze, Socyołogija iskusstwa, Moskwa–Leningrad 1926, s. 6.
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cą regularne związki miedzy typami sztuki a formacjami społeczny-
mi”196. Stanowisko Friczego było tu w zasadniczych punktach zgodne 
z poglądami ejchenbauma, który notował: „Można, wychodząc od 
Rickerta, wyobrazić sobie, że nawet w historii sztuki konieczne jest 
zastosowanie metod przyrodoznawczych: 1) gdy mowa jest o spo-
łecznym życiu sztuki (społeczna pozycja poety, ukierunkowanie 
jego sztuki na określone istniejące warstwy itp.), 2) gdy rzecz doty-
czy »natury« przedmiotu, z którego powstaje dzieło sztuki. I tam, i tu 
możliwe jest tworzenie praw i pojęć”197.

Wszystkie przytoczone wyżej polemiki z badeńczykami uwidacz-
niają tendencję do radykalizacji sformułowanych przez nich kryte-
riów podziału nauk w humanistyce rosyjskiej198. Przeciwko „strasz-
nym uproszczeniom rickertyzmu” zabrał głos sam Jurij Tynianow, 
przekonując, że „w naszych czasach kryteria te wymagają nie wulga-
ryzacji, ale rewizji lub pogłębienia”199. Rosyjscy literaturoznawcy od-
czytali bowiem neokantowskie przeciwstawienie Naturwissenschaften 
i Geisteswissenschaften (u Diltheya)/Kulturwissenschaften (u Rickerta) 
jako o p o z y c j ę  b e z w z g l ę d n ą, a nie – jak formułowali ją nie-
mieccy filozofowie – zniuansowaną i dopuszczającą liczne odstęp-
stwa i „strefy pośrednie”. Powodów tej swoistej metodologicznej 
„aberracji” można upatrywać w wewnętrznej logice rozwoju huma-
nistyki rosyjskiej (lub – za krytykiem „naukowego salieryzmu” for-
malistów Pawłem Miedwiediewem – w „rosyjskiej naturze”, która 
dąży do tego, by „wszystko doprowadzić do skrajności, do granic, 
a nawet przekroczyć granicę – popadając w absurd...”)200. efektem 
absolutyzacji neokantowskiego przeciwstawienia nauk jest znamien-
ne rozmijanie się argumentów rosyjskich literaturoznawców z me-
todologicznymi propozycjami Niemców. Boris Jarcho tak wyostrzył 

196 Ibidem.
197 M. Czudakowa, Kommientarii [J. Tynianow, „Litieraturnaja mysl”. Almanach II], 

s. 457.
198 Wielokrotnie zwracają na to uwagę redaktorzy monografii Mietodołogija tocz-

nogo litieraturowiedienija.
199 Zob. J. Tynianow, „Litieraturnaja mysl”. Almanach II, s. 139–140.
200 P. Miedwiediew, Naukowy salieryzm. O metodzie formalnej (morfologicznej), 

przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, w: Ja – Inny. Wokół Bachtina, t. 1, s. 57.
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badeńską opozycję Naturwissenschaften i Kulturwissenschaften, że 
nie pozostało mu nic innego, jak wejść w rolę „szermierza w obronie 
przyrody”201. Właśnie peanem na cześć celowej aktywności zwierząt 
moskiewski teoretyk literatury odpowiadał na Rickertowskie defini-
cje przyrody (jako „tego, co powstało samo przez się, samo się naro-
dziło i pozostawione jest własnemu rozwojowi”) oraz kultury (jako 
„tego, co zostało wytworzone lub celowo wyhodowane przez czło-
wieka ze względu na określoną wartość”):

Owo „samo przez się” jest wprost ujmujące w wyniosłym antropocen-
tryzmie niewzruszonym żadnymi Darwinami. Galasy na gałązkach, 
bulwy na korzeniach motylkowatych, gniazda, mrowiska, ule, obron-
ny szyk pingwinów, nauka latania piskląt – wszystkie te wytwory i osią-
gnięcia istot żywych uznawane są za powstałe same przez się i tylko wy-
twory człowieka mają być wyłączone z tej całości. Ptaki, najwidoczniej, 
nie przypisują swoim gniazdom żadnej wartości i sowa, która ucieka się 
do wszelkich sztuczek, by odciągnąć myśliwego od gniazda, robi to ze 
zwykłego kobiecego kaprysu. Wszystko to wynika z zupełnie nieuza-
sadnionej negacji celowej aktywności zwierząt – negacji, którą tylko 
jeden krok dzieli od przeświadczenia, że bydlęta nie mają duszy, tylko 
parę, bo nie zostały ochrzczone. Zwierzęta tworzą bowiem tak samo ce-
lowo jak my i ich wytwory mają dla nich biologiczną wartość. Wiemy, 
że potrafią przystosowywać swoją twórczość do zmiennych warunków 
środowiska, a ponieważ warunki te podlegały niezliczonym przeobra-
żeniom w mierzonych tysiącleciami dziejach każdego gatunku, to wy-
twory zwierząt mają taką samą Kulturgeschichte, jak ludzkie202.

Z niekwestionowanej przynależności człowieka do świata przyrody 
Boris Jarcho czynił najsilniejszy argument na rzecz włączenia w sfe-
rę życia także wytworów ludzkiego ducha, w tym: samej nauki o li-
teraturze203. Jeżeli moskiewski formalista dążył do wprowadzenia 
literaturoznawstwa w orbitę wiedzy przyrodoznawczej, to jego anta-

201 Fragment wiersza O. Mandelsztama, Łamark, w: idem, Stichotworienija, proza, 
stat’i, sostaw, priedisł., kommient., sprawocznyje i mietodiczeskije matieriały  
N. Mirowoj, Moskwa 2000, s. 109.

202 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 358–359.
203 Ibidem, s. 54.
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gonista, fenomenolog-hermeneuta Gustaw Szpet, który zresztą kry-
tykował badeńskie dychotomie (historyczny – przyrodoznawczy) 
nawet z logicznego punktu widzenia, widział możliwość zastosowa-
nia metod historycznych w poznawaniu przyrody. Pisał: „nowy re-
alizm powinien przyrodę potraktować jako znak […] Nadszedł czas 
na uhistorycznienie przyrody i Pana”204.

Najsilniejszym sojusznikiem w walce zarówno z badeńskimi kon-
cepcjami rozdziału nauk, jak i ze „starym”, mechanistycznym biolo-
gizmem były dla rosyjskich literaturoznawców metafizyczno-onto-
logiczne nurty (zwalczanej przez neokantystów) Lebensphilosophie. 
Ten „nowy” humanistyczny biologizm, który dotychczas występował 
tu pod pseudonimem żywiołowego neoromantyzmu, sprzyjającego 
wskrzeszeniu organicystycznych idei niemiecko-rosyjskich i rozwojo-
wi niezliczonych odmian kosmizmu, wymaga systematycznej prezen-
tacji – nie tylko jako rezerwuar modnych biologistycznych metafor, 
ale przede wszystkim jako epistemologiczne uzasadnienie wielu lite-
raturoznawczych rozstrzygnięć. Rosyjski biologizm literaturoznaw-
czy nade wszystko bowiem tłumaczy się w witalistycznym horyzoncie 
światopoglądowym wschodnioeuropejskiego modernizmu.

narodziny teorii literatury z ducha Lebensphilosophie

Neoromantyczna Lebensphilosophie należała, jak wiadomo, do naj-
rozleglejszych prądów umysłowych ostatniej dekady XIX i pierw-
szego trzydziestolecia XX wieku. Niepodzielna władza nad potocz-
ną i filozoficzną świadomością niemiecko-rosyjskiego modernizmu 
zapewniła jej status „filozoficznej mody współczesności”205. Jako 

204 G. Szpet, Estieticzeskije fragmienty, wyp. 1, Pietierburg 1922, s. 62–63. Por. ko-
mentarze wydawców monografii Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, 
s. 639–640, którzy zwracają uwagę, że także w tym przypadku Rickert „ubiegł” 
rosyjskiego literaturoznawcę, podporządkowując przyrodoznawczy punkt wi-
dzenia szerszej perspektywie historycznej i kulturowej. Rozminięcie się Szpeta 
z argumentami jego niemieckiego adwersarza jest znamienne dla rosyjskiej re-
cepcji badeńczyków.

205 G. Rikkiert, Fiłosofija żyzni, s. 343.
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nowa metafizyka zyskała nawet miano „sumy epoki”206. Natomiast 
charakter i najbliższy układ odniesienia proponowanych przez nią 
rozstrzygnięć oraz językowe uprofilowanie tych orzeczeń zdecydo-
wały o uznaniu filozofii życia za „szczególną postać biologizmu”207. 
Rosyjski krytyk freudyzmu ze stanowiska marksistowskiej socjolo-
gii Walentin Wołoszynow – za Rickertem, ale stanowczo odrzucając 
jego neokantowskie przesłanki teoriopoznawcze – oznaczył zasad-
nicze rysy Lebensphilosophie. Miały się one wyrażać w trzech zało-
żeniach: 1) w uprzywilejowaniu kategorii życia w sensie biologicz-
nym (wyosobniona organiczna całość stanowi najwyższą wartość 
i kryterium filozofii), 2) w nieufności wobec poznania umysłowe-
go (krytyka kantyzmu jako filozofii poznania) oraz 3) w rezygna-
cji z kategorii społeczno-ekonomicznych na rzecz psychologicz-
nych lub biologicznych208. W tak oznaczonym układzie odniesienia 
freudyzm rozpatrywany przez Wołoszynowa jako swoista odmia-
na współczesnej biologicznej filozofii był „najbardziej wrazistym 
i konsekwentnym wyrazem znamiennego dla niej ruchu od świa-
ta historii i tego, co społeczne do ponętnego ciepła organicznej sa-
mowystarczalności i przeżywania życia”209. Ten sam „strach przed 
historią, pragnienie odnalezienia świata […] właśnie w głębinach 
tego, co organiczne” łączył – w ujęciu rosyjskiego literaturoznawcy 
i filozofa języka – koncepcje tak różnorodne, jak intuicjonizm i wi-
talizm Henriego Bergsona, neowitalizm Hansa Driescha, biologicz-
no-psychologiczny pragmatyzm Williama Jamesa, sprowadzającego 
przejawy kulturowej aktywności do biologicznych procesów przy-
stosowania i celowości, „panempiryzm” Heinricha Gomperza i filo-
zofię kultury Georga Simmela, który „zamkniętą organiczną jedność 
indywidualnego życia uczynił najwyższym kryterium kulturowych 
wartości”210. Na tym tle „seksualizm” lub „psychobiologizm” (jak 

206 H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831–1933, s. 221, 222.
207 G. Rikkiert , Fiłosofija żyzni, s. 343.
208 W. Wołoszynow, Friejdizm. Kriticzeskij oczerk, s. 9.
209 W. Wołoszynow, Po tu storonu socyalnogo. O friejdizmie, „Zwiezda” 1925,  

N 5(11), s. 188 (w polskim przekładzie B. Żyłki: W. Wołoszynow [i M. Bachtin?], 
Poza sferą tego, co społeczne, „Literatura na świecie” 2003, nr 3/4, s. 177).

210 W. Wołoszynow, Friejdizm. Kriticzeskij oczerk, s. 10–11.
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koncepcje Freuda określał Wołoszynow) jawił się jako „skrajny bie-
gun modnego biologizmu, łącząc i zgęszczając w jednym sprężonym 
i ostrym obrazie wszystkie cechy współczesnego antyhistoryzmu”211. 
Znamienne, że ten odwrót od historyzmu, który przyczynił się do 
wzrostu znaczenia biologii opatrywanej odtąd mianem nauki pod-
stawowej, doprowadził następnie do skierowania na tory biologii fi-
lozofii historii spod znaku Lebensphilosophie212.

Wołoszynowowska krytyka uprzywilejowania kategorii psy-
chologicznych lub biologicznych kosztem relacji społeczno-ekono-
micznych stanowi najbliższy układ odniesienia m.in. dla antyfor-
malistycznych zarzutów Michaiła Grigorjewa. Ten marksistowski 
literaturoznawca, związany wcześniej z psychologistyczną poetyką 
inspirowaną ideami Potebni i Gierszenzona – teoretyczną aktyw-
ność Opojazu nazwał wprost „biologiczną dewiacją w literaturo-
znawstwie”213. Jego krytykę Opojazowej koncepcji sztuki jako „faktu 
czysto fizjologicznego” metodycznie rozwinął Paweł Miedwiediew, 
występując przeciwko wyolbrzymianiu biologicznych aspektów re-
cepcji estetycznej214.

Paradoksalnie, w warunkach zaostrzonych ideologiczno-poli-
tycznych sporów Wiktor Szkłowski miał ten aspekt fizjologiczny wy-
dobyć jeszcze mocniej. Odwołując się do „biologicznej ortodoksji” 
tamtych czasów, pisał, że rozwój literacki zależy od odruchów po-
budzenia i hamowania: „celem tworzenia nowej sztuki było przenie-
sienie przedmiotu ze sfery poznawania w sferę widzenia. W języku 
współczesnej fizjologii można powiedzieć, że cała rzecz sprowadza się 
do hamowania i pobudzania. Sygnał nadawany wiele razy działa 
usypiająco, hamująco. Na ten związek moich ówczesnych wypowie-
dzi z pracami Pawłowa wskazał mi Lew Gumilewski”215. Na dowód 

211 Ibidem, s. 12.
212 Zob. H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831–1933, s. 226.
213 Zob. M. Grigorjew, Biołogiczeskij ukłon w litieraturowiedienii (kritika biołogi-

czeskich ponjatij w litieraturowiedienii), „Na litieraturnom postu” 1928, N 3.
214 Zob. P. Miedwiediew, Formalnyj mietod w litieraturowiedienii. Kriticzeskoje 

wwiedienije w socyołogiczeskuju poetiku, ried. I. Pieszkow, Moskwa 2003.
215 W. Szkłowski, O Majakowskim, przeł., wstęp K. Pomorska, Warszawa 1960,  

s. 130.
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tych zbieżności Szkłowski zestawiał obszerne fragmenty rozprawy 
Iwana Pawłowa Dwadzieścia lat badań wyższej czynności nerwowej 
(zachowania się) zwierząt (1938) i swojej własnej:

Oto, co pisze Pawłow:
 „W rozwoju świata żywego nastąpiło na szczeblu człowieka wielkie 
uzupełnienie mechanizmu czynności nerwowej. U zwierzęcia rzeczy-
wistość sygnalizuje się prawie wyłącznie za pomocą podrażnień i ich 
śladów w półkulach mózgowych, podrażnień, które działają bezpo-
średnio na specjalne komórki wzrokowe, słuchowe i inne receptory or-
ganizmu. Są to te zjawiska, które znamy u siebie jako wrażenia, czucia 
i wyobrażenia, powstałe pod wpływem działania środowiska przyrod-
niczego i socjalnego, z wyjątkiem wyrazów mowy ludzkiej widzianych 
i słyszanych. Jest to pierwszy układ sygnałów rzeczywistości, wspólny 
człowiekowi i zwierzęciu. Ale słowo stworzyło drugi, specyficznie ludz-
ki układ sygnałów rzeczywistości, bedący z kolei sygnałem tamtych sy-
gnałów. Liczne pobudzenia za pomocą słowa odsunęły nas od rzeczy-
wistości, toteż musimy stale pamiętać o tym, aby nie wypaczać naszego 
stosunku do niej. Z drugiej strony – właśnie słowo uczyniło nas ludź-
mi, ale o tym nie mogę tu mówić szczegółowiej. Nie ulega jednak naj-
mniejszej watpliwości, że zasadnicze prawa ustalone w pracy pierwsze-
go układu sygnałów powinny rządzić i drugim układem, jako praca tej 
samej tkanki nerwowej”. […]
 W roku 1919 pisałem:
 „Badając język poetycki zarówno od strony fonetycznej, od stro-
ny doboru leksykalnego, jak i pod względem układów słownych, pod 
względem układów znaczeniowych zbudowanych ze słów tego języka – 
wszędzie spotykamy się z tą samą cechą artystyczności: z tym, że ta 
artystyczność jest tworzona specjalnie dla wyprowadzenia z automa-
tyzmu percepcji, a także z tym, że celem twórcy jest stworzenie dostrze-
galności tego wszystkiego, i że ta artystyczność jest sztucznie stworzona 
tak, że percepcja zatrzymuje się na niej i osiąga możliwie wysoki sto-
pień siły i trwałości, przy czym rzecz jest percypowana nie w aspekcie 
przestrzenności, lecz, że tak powiem, w aspekcie ciągłości. Takie wła-
śnie warunki spełnia język poetycki”216.

216 Ibidem, s. 130–132.
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Dla tych rozważań najistotniejsze są słowa, którymi Szkłowski 
kończy swój wywód: „Przytoczony cytat nie dowodzi, że Opojaz 
miał rację. Nie dowodzi też, że Pawłow miał rację. To były idee 
owych czasów”217. Fizjologia Pawłowa ma, notabene, bogatą historię 
zastosowań w humanistyce rosyjskiej pierwszych dekad XX stulecia. 
Wystarczy wskazać Laboratorium Fizjologii Mowy oraz badania 
języka jako odruchu warunkowego w Kole Językoznawców-Bio-
mechanicystów (Krużok Jazykowiedow-Biomiechanistow) przy Nau- 
kowo-Badawczym Instytucie Porównawczej Historii Literatur 
i Języków Zachodu i Wschodu im. Aleksandra Wiesiołowskiego przy 
Państwowym Uniwersytecie Leningradzkim (ILIAZW ŁGU). Bada-
nia te miały istotny wpływ na kształtowanie się Meyerholdowskiej 
teorii biomechaniki218. Nawet Siergiej eisenstein przyznawał, że gdy-
by lepiej znał fizjologię Iwana Pawłowa w okresie, gdy krystalizowa-
ła się jego koncepcja „montażu atrakcji”, nazwałby ją „teorią bodź-
ców artystycznych”219.

Współcześni krytycy filozofii życia potwierdzają, że rozma-
itym odmianom Lebensphilosophie wspólny jest kult tego, co żywe. 
Decyduje on o względnie jednolitym intelektualnym i emocjonal-
nym klimacie tego światopoglądowego biologizmu. „Dla współcze-
snej filozofii życia – wyjaśniał Rickert – znamienne jest to, że usiłuje 
ona przy pomocy samego pojęcia życia i t y l k o  tego pojęcia stwo-
rzyć całościowy światopogląd”220. Życie rozumiane jako „siła niosąca 
i warunkująca wszystkie akty poznawcze” stawało się zasadą ontycz-
ną – „tym, co o n t y c z n i e  i  n o r m a t y w n i e  pierwsze”221. To 
wspólne filozofom życia nastawienie Walentin Wołoszynow określał 
jako „skupienie filozoficznych rozważań wokół organicznie rozumia-

217 Ibidem, s. 132.
218 Zob. K. Clark, Petersburg, Crucible of Cultural Revolution, Cambridge, Ma.–

–London 1995, s. 207, 347; Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw Litieratury 
i Iskusstwa (CGALI), f. 288, op. 1, d. 28.

219 Por. S. eisenstein, Jak zostałem reżyserem filmowym, przeł. M. Kumorek, w: idem, 
Wybór pism, red. R. Dreyer, Warszawa 1959, s. 498.

220 G. Rikkiert, Fiłosofija żyzni, s. 275.
221 H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831–1933, s. 230.
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nego życia jako podstawy wszystkiego, jako ostatecznej realności”222. 
Owa absolutna realność (Wirklichkeit) pozostawała nieuchwytna 
dla intelektualno-analitycznego, abstrakcyjnego poznania, dana tyl-
ko w bezpośrednim przeżyciu (Erlebnis) lub dostępna dzięki intuicji 
i instynktowi223. Rickert podsumowywał, że gdyby można było jed-
nym słowem określić panujące wówczas w potocznej świadomości 
poglądy, to najbardziej adekwatny okazałby się termin „życie”. Jak 
każde „modne słowo” miało ono niezliczoną ilość znaczeń: od tego, 
co leży w granicach empirycznej rzeczywistości, po problemy me-
tafizyczne, od przedmiotu przeżycia, po żywą przyrodę. We wszyst-
kich tych znaczeniach nabierało charakteru Kampfbegriff i oznacza-
ło wypowiedzenie walki temu, co martwe, fizyczne, mechaniczne, 
nieorganiczne, statyczne, abstrakcyjne i upojęciowione224.

W modernistycznej „modnej filozofii” życie było zatem poję-
ciem totalnym225. „Terminy biologiczne odnoszące się do rozmaitych 
procesów organicznych dosłownie zalały współczesny światopogląd – 
puentował Walentin Wołoszynow. Do wszystkiego próbowano do-
brać biologiczną metaforę przyjemnie ożywiającą przedmiot stężały 
w chłodzie kantowskiego czystego poznania”226. Powódź organicy-
stycznych metafor o proweniencji zarówno neoromantycznej, jak 
hellenistycznej, antyplatońskiej227, nie oszczędziła również nauki o li-

222 W. Wołoszynow, Po tu storonu socyalnogo. O friejdizmie, s. 187–188.
223 Zob. S. Awierincew, Postranicznyje primieczanija (1) [M. Bachtin, K fiłosofii po-

stupka], s. 449; R. eisler, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Bd. 2, Ber-
lin 1929, s. 16, cyt. za: M. Bachtin, Sobranije soczinienij, t. 1, s. 695. Por. M. Bach-
tin, W stronę filozofii czynu, przeł., wstępem i przypisami opatrzył B. Żyłko, 
Gdańsk 1997, s. 112.

224 G. Rikkiert, Cennosti żyzni i kulturnyje cennosti, s. 2–3; H. Schnädelbach, Filo-
zofia w Niemczech 1831–1933, s. 216–217.

225 H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831–1933, s. 226; G. Rikkiert, Fiłosofija 
żyzni, s. 274–285.

226 W. Wołoszynow, Friejdizm. Kriticzeskij oczerk, s. 8. Por. idem, Po tu storonu so-
cyalnogo. O friejdizmie, s. 187 (por. idem [i M. Bachtin?], Poza sferą tego, co spo-
łeczne, s. 177).

227 Archaiczne, antyplatońskie właśnie źródła biologizmu rosyjskich moderni-
stów (m.in. Tynianowa i Mandelsztama) pokazuje M. Jampolskij, Istorija kultu-
ry kak istorija ducha i jestiestwiennaja istorija, „Nowoje litieraturnoje obozrie-
nije” 2003, N 59.
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teraturze. Terminy biologiczne w modnej pozłotce Lebensphilosophie 
rozczyniały się w języku teoretycznym rosyjskich literaturoznawców, 
który z jednej strony współkształtował styl modernistycznej forma-
cji intelektualnej, z drugiej zaś – był jej naturalnym wytworem.

Jaki wpływ na zastygłe (neo)kantowskie pojęcia miała żywa woda 
Lebensphilosophie, widać na przykładzie zbiologizowanej metaforyki 
pojęciowej niemieckich i rosyjskich formalistów, którzy – jak wiado-
mo – znajdowali filozoficzne upodobanie w estetyce Kanta i neokan-
tyzmie. Poświata Lebensphilosophie pozwoliła im wydobyć organiczny 
aspekt pojęcia nawet tak zestalonego, jak Kantowska architektonika 
(wprawdzie już w Krytyce czystego rozumu została ona nierozerwal-
nie związana z organizmem biologicznym, ale był to przecież orga-
nizm w rozumieniu oświeceniowego mechanicyzmu)228. Pojęcie za-
krzepłe w etyce i estetyce królewieckiego filozofa (w tych właśnie 
kontekstach aktualizowane przez neokantystę Michaiła Bachtina)229 
w niemiecko-rosyjskim formalistycznym dyskursie literaturoznaw-
czym początkowo reprezentowało integralność części składowych 
i mechanistyczną konstrukcję utworu literackiego. Szybko jednak 
nabrało cech witalistycznych, by już w teleologicznej aurze pojawić się 
w krytycznych wobec wczesnego formalizmu pismach Wiktora 
Żyrmunskiego, Michaiła Pietrowskiego, Aleksandra Skaftymowa, 
Pawła Miedwiediewa, Pawła Sakulina i Wiktora Winogradowa230. 
Witalizacji neokantowskiego pojęcia, które do literaturoznawstwa 

228 Zob. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, z oryginału niem. przeł., wstęp, przypisy 
R. Ingarden, t. 2, Warszawa 1986, s. 578.

229 Zob. W. Liapunow, Parę skromnych wskazówek dla czytelników Bachtina, 
przeł. P. Pietrzak, w: Ja – Inny. Wokół Bachtina, t. 2; S. Boczarow i N. Nikoła-
jew, Kommientarii, w: M. Bachtin, K woprosam mietodołogii estietiki słowiesno-
go tworczestwa. I. Problema formy, sodierżanija i matieriała w słowiesnom chu-
dożestwiennom tworczestwie, w: idem, Sobranije soczinienij, t. 1, s. 779–782.

230 Zob. m.in. W. Winogradow, Sjużet i architiektonika romana Dostojewskogo 
„Biednyje ludi” w swiazi s woprosom o poetikie „naturalnoj” szkoły, w: Tworcze-
skij put’ Dostojewskogo, ried. N. Brodskij, Leningrad 1924; A. Skaftymow, Archi-
tiektoniczeskoje sootnoszenije wnutrienniego sostawa bylin o bogatyrskich pod-
wigach, w: idem, Poetika i gieniezis bylin. Oczerki [1924], Slavic Printings and 
Reprintings, ed. C. H. Van Schooneveld, The Hague–Paris 1970; M. Pietrowski, 
Morfologia noweli.
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przedostało się za pośrednictwem niemieckiej teorii i historii sztuki 
(u Oskara Walzla, Adolfa von Hilderbranda i Heinricha Wölfflina)231, 
sprzyjało rozszerzenie kontekstów jego użycia na antymechanistycz-
ną biologię. W rozprawach popularnego w Rosji pierwszych dekad 
XX wieku niemieckiego histologa, anatoma porównawczego i em-
briologa Martina Heidenhaina „architektonika” denotowała „okre-
ślone współzależności między poszczególnymi elementami struktu-
ralnymi ciała żywego organizmu”232 i była przywoływana w opozycji 
do mechanistycznej teorii komórkowej budowy organizmu Rudolfa 
Virchowa. Przy jej pomocy Heidenhain dowodził, że organizmu nie 
można rozpatrywać jako zbioru wzajemnie odosobnionych komó-
rek i że jego czynności życiowe nie są arytmetyczną sumą ich funk-
cji. W teorii, nazywanej przez niego syntezjologią, mechanistycz-
nemu rozczłonkowaniu organizmu przeciwstawiał całościowość 
i architektoniczną integralność. Znamienne, że niemieccy formali-
ści odwoływali się jeszcze do mechanicysty Virchowa, przenosząc 
w dziedzinę refleksji estetycznej wypracowane przez biologa pojęcia 
regularności, symetrii, proporcji i harmonii233.

Takie samo dwojakie – kantowsko-witalistyczne – „pokolorowa-
nie” miała w języku rosyjskich formalistów „dominanta”, wywiedzio-
na zarówno z rosyjskiego przekładu Philosophie der Kunst duńskiego 
neokantysty Brodera Christansena, jak i z neurofizjologii Aleksieja 
Uchtomskiego. Nie można wykluczyć też wpływu botanicznej teorii 
znanego w Rosji lat dwudziestych neowitalisty Johannesa Reinkego, 
który pojęciem „dominanty” oznaczał „zasadę życiową” pokrew-
ną Drieschowskiej „entelechii”234. W neurofizjologicznej koncepcji 
Uchtomskiego wyprowadzonej z teorii Iwana Sieczenowa o syste-
mowym charakterze aktywności nerwowo-psychicznej, dominanta 
oznaczała ognisko pobudzenia w centralnym systemie nerwowym 
określające w danym momencie charakter reakcji organizmu na po-

231 Zob. S. Boczarow, N. Nikołajew, Kommientarii; W. Liapunow, Parę skromnych 
wskazówek dla czytelników Bachtina.

232 Zob. W. Liapunow, Parę skromnych wskazówek dla czytelników Bachtina, s. 117.
233 Ibidem, s. 120.
234 Zob. I. Kanajew, Współczesny witalizm, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz,  

w: Ja – Inny. Wokół Bachtina, t. 1.
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drażnienia wewnętrzne i zewnętrzne. W fizjologii i literaturoznaw-
czych koncepcjach rosyjskich formalistów dominanta, rozumiana 
nie morfologicznie, ale także funkcjonalnie, ukierunkowywała kon-
figurację, transformację i organizację danych w obrębie układu235. 
Znamienne, że Uchtomski nie ograniczał zasady dominanty do cha-
rakterystyki procesów neurofizjologicznych. Rozszerzając jej działa-
nie na moralność, poznawanie rzeczywistości i interakcję społeczną, 
wypracował na materiale powieści Fiodora Dostojewskiego oryginal-
ną (prekursorską wobec Bachtinowskiej) koncepcję dialogu i Innego, 
w której najistotniejsza rola przypadła pojęciom „Sobowtóra”, 
„Rozmówcy”, „dominanty swojego oblicza” oraz „dominanty oblicza 
drugiej osoby” uznanej za fundament językowego obcowania i kul-
tury236. Tak oto Uchtomski – neurofizjolog, teolog i staroobrzędowiec- 
-jedinowierca − w sposób znamienny dla całej modernistycznej my-
śli rosyjskiej łączył wiedzę z wiarą jak bez mała pół wieku wcześniej 
prawosławny darwinista Władimir Płotnikow. Na przeciwnym bie-
gunie teoretycznym mieszanina Cassirerowskiego neokantyzmu 
i biologistycznego języka opisu form kulturowych dała terminologię 
i metodę „semantycznej paleontologii” Nikołaja Marra237.

235 Zob. A. Uchtomskij, Dominanta kak raboczij princyp nierwnych centrow,  
w: idem, Dominanta, Sankt-Pietierburg 2002, s. 36–51. Koncepcje Uchtom-
skiego omawia szczegółowo T. Nasierowski, Z czarta kuźni rodem... Psychia-
tria, psychologia i fizjologia sowiecka w pierwszych latach po rewolucji, War-
szawa 2003, s. 190–232. Zob. też D. Ulicka, Dlaczego Bachtinowski „chronotop” 
nie jest metaforą?, „Studia Litteraria Polono-Slavica” 2008, nr 8: Metafory 
w dyskursie humanistycznym – w mówieniu publicznym i w mowie potocznej,  
red. J. Sujecka.

236 A. Uchtomskij, Intuicyja sowiesti. Pis’ma. Zapisnyje knizki. Zamietki na polach, 
otwietstw. ried. A. Batujew, sostaw. L. Sokołowa, G. Czurikowa, I. Kuzmiczew, 
priedisł. G. Czurikowa, S. Kuzmiczew, primiecz. L. Sokołowa, Sankt-Pietier-
burg 1996; W. Chaliziew, Nrawstwiennaja fiłosofija Uchtomskogo, „Nowyj mir” 1998,  
N 2, s. 222–230; T. Nasierowski, Z czarta kuźni rodem... Psychiatria, psychologia 
i fizjologia sowiecka w pierwszych latach po rewolucji, s. 198–200.

237 Zob. I. Frank-Kamienieckij, Pierwobytnoje myszlenije w swietie jafieticzeskoj 
tieorii i fiłosofii [1929], w: idem, Kolesnica Jegowy. Trudy po biblejskoj mifoło-
gii, ried. G. Szełogurowa, I. Pieszkow, Moskwa 2004. Por. e. Mieletinski, Po-
etyka mitu, przeł. J. Dancygier, przedmowa M. R. Mayenowa, Warszawa 1981;  
N. Perlina, Ol’ga Freidenberg’s Works and Days, Bloomington, Indiana 2002,  
s. 99–116 („A Cassirer Scholar in Marrist Garb”); N. Braginskaja, Ot sostawitiela; 
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Uwagi Wołoszynowa o terminologicznej i metaforycznej eks-
pansji biologizmu są oczywiście prawdziwe nie tylko w odniesieniu 
do humanistów zdradzających neokantowskie inklinacje. W dziedzi-
nie literaturoznawstwa modne biologistyczne „metafory” podchwy-
tywali badacze ze wszystkich metodologicznych wyznań – zarówno 
formalistycznych, jak i genetyczno-socjologicznych. Oddziaływaniu 
biologistycznej filozofii nie oparli się ani eidologowie z kauzalno-so-
cjologicznej szkoły Waleriana Pieriewierziewa, ani literaturoznaw-
cy-symboliści klasy Andrieja Biełego, ani formaliści z Opojazu 
i Moskiewskiego Koła Lingwistycznego, ani semantycy-paleontolo-
dzy spod znaku jafetydologii Nikołaja Marra, ani produktywiści czy 
ideologowie-socjologiści wśród literaturoznawców orientacji mark-
sistowskiej, ani nawet fenomenolodzy. Wszyscy oni – w mniejszym 
lub większym stopniu – przenosili na literaturę pojęcie życia w sen-
sie biologicznym i przypisywali jej dyspozycje ewolucyjne oraz struk-
turę i funkcje organizmu naturalnego: cechy morfologiczne, anato-
miczną budowę, a nawet procesy fizjologiczne. Boris Jarcho notował 
w konspekcie „metodologii ścisłego literaturoznawstwa”:

Pojęcie osobnika w przyrodzie i w literaturze. Granice i typy ciał li-
terackich: struktury amorficzne i izomorficzne, monomery (jednost-
ki powtarzające się), półorganiczne połączenia, struktury organiczne. 
Budowa ciał literackich: ciała obce, wiązania symbiotyczne, epizo-
dy, cząstki organiczne, wiązadła. Właściwości literackiego organizmu: 
przeszczepianie części, odłączenie części, rozszczepienie, zrost, zwią-
zek organiczny238.

Cassirerowskie dyskusje „semantyków-paleontologów” wokół Philosophie der 
symbolischen Formen zostały utrwalone w protokołach z zebrań Grupy Mi-
tów i Fabuł Literackich Instytutu Jafetyckiego z 1926 roku (SPFA RAN f. 77, 
op. 1 [1921–1929], jed. chr. 19: Protokoły zasiedanij Gruppy mifow i litieraturnych 
sjużetow).

238 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 201. O trojakim podo-
bieństwie formalnym między utworem literackim a organizmem biologicznym 
zob. też idem, Granicy naucznogo litieraturowiedienija, „Iskusstwo” 1925, N 2,  
s. 59.
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Sposób wysłowienia Borisa Jarcho nie odstawał zanadto od zwy-
czajów językowych innych literaturoznawców. Symbolista wykształ-
cony na semantologii Ołeksandra Potebni i entuzjasta badeńskiego 
neokantyzmu Andriej Biełyj w morfologicznym traktacie o twórczo-
ści Gogola uznawał rytm, styl i zgłoskę za „trzy typy tkanek słow-
nego organizmu, jak nabłonek, mięśnie i tkanka łączna, które prze-
niknięte są nerwami formotwórczego procesu”239. Na antypodach 
poetyki Biełego, ale w tej samej histologicznej metaforyce i na tym 
samym materiale literackim, wyznawca „kauzalno-socjologicznej 
poetyki eidologicznej” Walerian Pieriewierziew wyjaśniał budo-
wę obrazu poetyckiego: „Jego słowna tkanka złożona jest z jedno-
stek leksykalnych i zwrotów językowych jak tkanka żywego orga-
nizmu z komórek i tworów histologicznych. Dokładnie tak samo, 
jak ze struktur histologicznych (kletki gistołogiczeskich tkaniej) po-
wstają poszczególne części organizmu, elementy jego anatomicznej 
struktury, z jednostek leksykalnych i zwrotów językowych tworzą się 
poszczególne części obrazu, jego anatomiczne komponenty”240. Tę 
samą modną metaforykę histologiczną przywoływał Opojazowiec 
Jurij Tynianow: „Tematu nie sposób wyjąć z utworu, tkwi on w ciałach 
jamistych, w chropowatościach wiersza. (Chropowatość, jamistość to 
cecha młodej tkanki; starość jest gładka jak kula bilardowa)”241.

Odmieniane przez wszystkie przypadki „organizmy słowne”, 
„tkanki literackie”, „organy literackiego organizmu”, „organiczna 
dynamika literatury”, „życie literatury”, „życie wiersza”, „organicz-
ne całości”, „żywe organizmy literackie”, „życie gatunku”, „gatunki 
jako żywe zespoły cech formalnych” lub „żywa jedność utworu”, któ-
re zdominowały rosyjski dyskurs literaturoznawczy pierwszego trzy-

239 A. Biełyj, Mastierstwo Gogola, Nachdruck der Ausgabe Moskau 1934 mit einer 
Einführung von D. Tschižewskij, München 1969, s. 40.

240 W. Pieriewierziew, Osnowy ejdołogiczeskoj poetiki, w: idem, Gogol, Dostojew-
skij, Issledowanija, sostaw. W. Pieriewierziew, wstup. statja M. Polakowa, Mo-
skwa 1982, s. 484. O biologizmie Pieriewierziewa zob. L. Rożek, Rosyjska szkoła 
eidologii. Koncepcje teoretycznoliterackie Waleriana F. Pieriewierziewa, Często-
chowa 2005; S. Wajman, Garmonii tainstwiennaja włast’. Ob. Organiczeskoj po-
etikie, Moskwa 1989, zwł. s. 13–25 (Organiczen li Gogol? Andriej Biełyj w polemi-
kie s W. F. Pieriewierziewym).

241 J. Tynianow, Okres przejściowy, przeł. A. Urbańska, w: idem, Fakt literacki, s. 167.
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dziestolecia XX wieku, wynikały z oddziaływania modnych neoro-
mantycznych tendencji242. Można w nich jednak rozpoznać relik-
ty Arystotelesowskiej entelechii. Ta „stara koncepcja – pisał Siergiej 
Awierincew – nie została wycofana z literaturoznawczego myśle-
nia, ale tylko poddana krytyce i skomplikowana, tj. pozbawiona tej 
godnej pozazdroszczenia czystości i jasności, tej wewnętrznej nie-
sprzeczności, którymi się niegdyś odznaczała”243. W modernistycz-

242 Ich zasięg nie ograniczał się oczywiście wyłącznie do literaturoznawstwa rosyj-
skiego. Na neoromantyczne źródła metaforyki organicznej w polskim literatu-
roznawstwie pierwszego trzydziestolecia XX wieku wskazywał explicite Ludwik 
Fryde: „Przedmiotem nauki o literaturze jest utwór poetycki pojęty jako jedno-
lita i niepodzielna całość – nie jako mechaniczna suma składników, lecz jako 
zharmonizowany wewnętrznie organizm. Pojęcie organizmu, tak znamien-
ne i ważne dla klasycyzmu niemieckiego, podstawowe dla estetyki Goethego 
i Schillera, pojawia się dzisiaj z powrotem w estetyce i teorii literatury”. Idem, 
Problem noweli (1934), „Pamiętnik Literacki” 1961, nr 1. Badacz przywoływał 
nazwiska Oskara Walzla i emila ermatingera. Metaforykę organiczną stosowali  
m.in. K. Wóycicki (Historia literatury i poetyka, 1914, Jedność stylowa utworu li-
terackiego, 1914); J. Kleiner (Historyczność i pozaczasowość w dziele literackim, 
1936); e. Kucharski (Poetyka noweli, 1936). Znamienne, że w polskiej literatu-
rologii metaforykę biologiczną wyparła metaforyka chemiczna: „pierwiastki”, 
„składniki”, „cząstki”, „atomy” utworu artystycznego (K. Wóycicki) ujmowane-
go jako ciało chemiczne (J. Kleiner) lub związek chemiczny przeciwstawiany 
mieszaninie fizycznej ( J. Putrament).

243 S. Awierincew, Żanr kak abstrakcyja i żanry kak riealnost’. Dialektika zamknu-
tosti i razomknutosti, w: idem, Ritorika i istoki jewropiejskoj litieraturnoj tra-
dicyi, Moskwa 1996, s. 209–210. O helleńskiej i romantycznej genezie metafor 
organicznych w europejskiej estetyce zob. M. H. Abrams, The Mirror and the 
Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition, New york 1953, s. 156–225; 
S. Skwarczyńska, Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich, t. 1, 
Łódź 1948; S. Wajman, Garmonii tainstwiennaja włast’, s. 313–359; D. C. Phillips, 
Organicism in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, „Journal of 
the History of Ideas” 1970, No. 31; G. N. G. Orsini, The Organic Concepts in Aes-
thetics, „Comparative Literature” 1969, Vol. 21, No. 1. Ostatnia z wymienionych 
prac unaocznia, że pojęcia „organicznej formy” i „organicznej jedności” impli-
kowały nie tylko określony światopogląd, ale także ściśle określoną procedurę 
analityczną i typ konkluzji. Jeżeli w romantycznej krytyce literackiej idea for-
my organicznej zakładała genetyczne podejście do dzieła literackiego, to w po-
etykach prestrukturalistcznych odwrotnie: koncepcja ta wykluczała ekskursy 
do psychologii, socjologii lub antropologii, narzucając analizę polegającą na:  
1) rozpoznaniu składników utworu, 2) określeniu relacji części względem siebie 
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nym literaturoznawstwie rosyjskim helleńskie i romantyczne me-
tafory organiczne ulegały aktualizacji i swoistemu udosłownieniu 
w kontakcie z terminami (katachrezami terminów) wywiedzionymi 
z aktualnych dyskusji w zachodnioeuropejskiej i rosyjskiej biologii 
teoretycznej. „ewolucja w przyjętym przeze mnie znaczeniu – wy-
kładał swoją koncepcję rozwoju literatury twórca rosyjskiej szkoły 
formalno-socjologicznej Paweł Sakulin – stanowi odpowiednik epi-
genezy w embriologii”244. Różnica między strukturą dwu dramatów 
jest wynikiem „samorzutnego skomplikowania organizacji wskutek 
wzrostu energii całokształtu czynności życiowych gatunku (tj. »aro-
morfozą«, wedle terminologii akademika A. N. Siewiercowa)”245 – 
pisał Boris Jarcho.

O specyfice modernistycznego literaturoznawstwa rosyjskiego 
stanowi jednak tyleż jego biologistyczne nastawienie, co fakt, że bio-
logistyczne języki teoretyczne wchodziły w wielopłaszczyznowe in-
terakcje z koncepcjami całkowicie, jakby się zdawało, obcymi bio-
logizmowi. Diagnoza biologistycznego podłoża modernistycznej 
humanistyki rosyjskiej w żadnym wypadku nie może pomijać takich 
istotnych wyznaczników wschodnioeuropejskiego modernizmu 
drugiej i trzeciej dekady XX stulecia, jak różnojęzyczność w nauce 
i sztuce oraz hybrydyzacja rozmaitych (nierzadko antynomicznych) 
języków teoretycznych i poetyk.

To promieniowanie biologizmu w rosyjskiej teorii literatury 
można uznać za pochodną właściwości samej Lebensphilosophie, 
która, jak wiadomo, rozwijała się nurtami silnie rozwidlonymi, wy-
kształcając odnogi nie tylko na terenie formacji neokantowskiej, ale 
również w okolicach fenomenologii, hermeneutyki i marksizmu246. 
Łączyła się zarówno z prądami antypozytywistycznymi, jak i ze sta-
rym, pozytywistycznym biologizmem. Transkrybowała jego mecha-

i względem całości, a wreszcie: 3) wykorzystaniu rezultatów ostatniego etapu 
jako podstawy wartościowania utworu.

244 P. Sakulin, Metoda socjologiczna w nauce o literaturze, s. 51.
245 B. Jarcho, Raspriedielenije rieczi w piatiaktnoj tragiedii (K woprosu o kłassicy-

zmie i romantizmie), podgot. tieksta, publ. i primiecz. M. Akimowa, priedisł.  
M. Szapir, „Philologica” 1997, N 8–10, s. 221–222.

246 Zob. G. Rikkiert, Fiłosofija żyzni.
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nistyczny język na „współczesny witalizm” i dokonywała rewizji jego 
światopoglądowych przesłanek. Ta niebywała zdolność zawiązywa-
nia relacji po części tłumaczy rozległość przestrzeni, którą „mod-
na filozofia” zdołała zawładnąć w humanistyce pierwszych dekad  
XX stulecia. Przemożnemu oddziaływaniu Lebensphilosophie nie 
oparł się również sam Walentin Wołoszynow – przede wszystkim 
jako twórca Marksizmu i filozofii języka. Jego koncepcja „ideolo-
gii życiowej” zdradza wpływy zarówno Georga Simmela (notabe-
ne konwertyty z neokantyzmu na filozofię życia), jak i freudyzmu, 
który Wołoszynow uznawał za najskrajniejszą postać współczesnego 
biologizmu. Transpozycja idei z Cassirerowskiego i Cohenowskiego 
neokantyzmu oraz Simmelowskiej Lebensphilosophie na marksistow-
ski język Nikołaja Bucharina oraz ich operacjonalizacja w projekcie 
socjologicznym zostały wielostronnie i szczegółowo rozpisane przez 
Galina Tihanova. O wiele istotniejsze jest tu jednak inne rozpozna-
nie bachtinologa: o specyfice badawczego dyskursu Wołoszynowa 
przesądza uaktywnienie wszystkich trzech kontekstów – rosyjskie-
go marksizmu, badeńskiego neokantyzmu i filozofii życia – nie al-
ternatywnie, lecz równocześnie247. Tę samą hybrydyczność ujawnia 
„formalistyczna” teoria literatury, reaktywująca założenia estety-
ki Kanta, heglizmu, fenomenologii i filozofii życia (bergsonizmu). 
Z kolei Marrowska szkoła „paleontologii semantycznej” inspiracje 
lamarkistowskie umiejętnie łączyła z marksizmem i Cassirerowską 
koncepcją świadomości pierwotnej.

„światopogląd naturalistyczny, pragmatyzm, utylitaryzm, po-
zytywizm wyzwalają szarą, jednostajną powagę”248 – pisał Michaił 
Bachtin. Wyraźnie widać, że rosyjscy moderniści preferowali barwy 
złamane, które osiągali przez światopoglądowe przymieszki.

To widowiskowe współistnienie i, co najistotniejsze, interfe-
rencja wzajemnie przeciwstawnych i często otwarcie polemicznych 
prądów intelektualnych (a także koncepcji teoretycznoliterackich 
i poetyk, które znajdowały w nich epistemologiczne uzasadnienie) 

247 Zob. G. Tihanov, Voloshinov, ideology and language: the birth of Marxist sociolo-
gy from the sprit of Lebensphilosophie, „South Atlantic Quarterly” 1998, Vol. 97, 
No. 3/4.

248 M. Bachtin, Notatki z lat 1970–1971, s. 488.
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decydują o specyfice wschodnioeuropejskiego modernizmu pierw-
szego trzydziestolecia XX wieku249. Hybrydyzacja biegunowo róż-
nych postaw, ideologii, języków, poetyk, estetyk i stylistyk, która 
w kółku Bachtinowskim wywołała zdarzenie tej miary, co „narodzi-
ny marksistowskiej socjologii z ducha Lebensphilosophie”, zasługuje 
na miano widowiskowej w dwojakim tego słowa znaczeniu. Jest nie 
tylko efektowna, ale również, „agoniczno-sobornościowa”. Warto 
przypomnieć, że w kulturze rosyjskiego modernizmu tradycje agonu 
(z rozpoznań Tadeusza Zielińskiego, Freudenberg, Bachtina) i sobor-
nosti (wywiedzionej z rosyjskiego renesansu filozoficzno-religijne-
go) złączyły się w symbolistycznej refleksji teatrologicznej – w teo-
rii widowisk masowych Adriana Pietrowskiego oraz w koncepcji 
życiotwórczego sobornego teatru („ruskich dionizji”) Wiaczesława 
Iwanowa wyrastającej z Nietzscheańskiej interpretacji antyku i fi-
lozofii Władimira Sołowjowa250. Ten hellenistyczno-prawosławny 
splot pojęć zdaje się trafnie opisywać historyczno-intelektualną swo-
istość i wewnętrzne zdialogizowanie wschodnioeuropejskiego mo-
dernizmu, który w pełni partycypował we wspólnocie europejskiej 
formacji umysłowej przełomu stuleci.

Inspiracyjną rolę Lebensphilosophie dla rosyjskiego biologi-
zmu literaturoznawczego znacznie prościej opisać w kategoriach 
wpływu ogólnej filozoficznej atmosfery, który w językach moder-
nistycznej teorii literatury daje się zidentyfikować jako szczegól-
ne zagęszczenie modnych pojęciowych metafor (nieodmiennych 
oznak syndromu światopoglądowego) lub (ustami Rickerta) „po-

249 Artystyczną i intelektualną kontradykcyjność jako specyfikę wschodnioeu-
ropejskiego modernizmu podkreślali M. Gasparow, Antinomicznost’ poetiki 
russkogo modiernizma, w: idem, Izbrannyje raboty, Moskwa 1995, s. 286–304; 
Russian Modernism: Cuture and the Avant-Garde, 1900–1930, eds. G. Gibian,  
H. W. Tjalsma, Ithaca 1976. W Polsce na fakt, że formacyjne cechy modernizmu 
kształtowały się w sieci kategorii opozycyjnych wielokrotnie zwracali uwagę  
W. Bolecki, Postmodernizowanie modernizmu, s. 53; idem, Modernizm w litera-
turze polskiej XX w. (rekonesans), „Teksty Drugie” 2002, nr 4; R. Nycz, Język mo-
dernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 2002; idem, Literatura 
nowoczesna: cztery dyskursy (tezy).

250 Zob. K. Osińska, Tradycje misteriów i teatru antycznego w porewolucyjnym 
Piotrogrodzie.
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włoka słowna”251 niż jako zespół bezpośrednich odwołań do kon-
kretnych koncepcji i myślicieli252. W tym kontekście żywe zaintere-
sowanie rosyjskich intelektualistów ideami Bergsona było – wyjaśnia 
Hilary L. Fink – „jedynie przejawem ogólnej modernistycznej fa-
scynacji neoromantycznym organicyzmem, która prawdopodobnie 
prowadziłaby rosyjskich modernistów w tym samym kierunku nie-
zależnie od publikacji Ewolucji twórczej”253.

Oddziaływanie filozofii życia nie ograniczało się wszakże do 
samego tylko stylistycznego kształtowania wypowiedzi literaturo-
znawczych, w których skraplały się biologistyczne metafory zawie-
szone w powietrzu epoki. Jej zasługa polegała przede wszystkim na 
ukierunkowaniu zainteresowania rosyjskich literaturoznawców na 
nauki biologiczne – zgodnie z lebensfilozoficzną zasadą, że „tylko 
biologia jako nauka o żywej przyrodzie powołana jest do rozwiązy-
wania problemów światopoglądowych”254. Literaturoznawcze języki 
teoretyczne właśnie jako światopoglądy nie mogły się oprzeć namo-
wom „modnej filozofii”. Tego pośrednictwa filozofii życia w dostę-
pie literaturoznawców do biologii teoretycznej i eksperymentalnej 
z pewnością nie należy lekceważyć. Ale nie można go też absolu-

251 Zob. G. Rikkiert, Fiłosofija żyzni, s. 276. Zdaniem neokantysty jedność biologi-
stycznych tendencji filozoficznych polegała raczej na „zbieżności powłoki słow-
nej niż istoty rzeczy”. O lebensfilozoficznej atmosferze tych czasów pisze H. L. Fink, 
Bergson and Russian Modernism, 1900–1930.

252 O Bergsonowskich inspiracjach rosyjskiej nauki o literaturze pierwszych dekad 
XX wieku zob. J. Lewczenko, Kontury nienapisannoj tieorii: kiniematograficze-
skij sjużet russkich formalistow, „Nowoje litieraturnoje obozrienije” 2008, N 92; 
L. Rudova, Bergsonism in Russia: The Case of Bakhtin, „Neophilologus” 1996, 
Vol. 80, No. 2; I. Sirotkina, Tieorija awtomatizma do formalistow, w: Russkaja 
tieorija: 1920–1930- je gody. Matieriały 10-ch Łotmanowskich cztienij, Moskwa 1994; 
I. Swietlikowa, Istoki russkogo formalizma: Tradicyja psichołogizma i formalna-
ja szkoła, Moskwa 2005. Z kolei pogłosy Bergsonowskiego intuicjonizmu w ro-
syjskich poetykach: symbolistycznej, akmeistycznej, futurystycznej, Oberiu-
towskiej i w suprematyzmie K. Malewicza szczegółowo analizuje H. L. Fink, 
Bergson and Russian Modernism, 1900–1930. Oddziaływanie Freudowskiej psy-
choanalizy ukazują W. Owczarienko, W. Lejbin, Antołogija rossijskogo psicho-
analiza, t. 1, Moskwa 1999; D. Kujundžic, The Returns of History. Russian Nie- 
tzscheans after Modernity, Albany 1997.

253 Zob. H. L. Fink, Bergson and Russian Modernism, 1900–1930, s. xv.
254 G. Rikkiert, Cennosti żyzni i kulturnyje cenosti, s. 3.
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tyzować. W pierwszych dekadach XX stulecia rozprawy z zakresu 
embriologii, systematyki, teorii ewolucji, morfologii, genetyki lub 
metodologicznych problemów biologii – podobnie jak rozprawy 
marburskich neokantystów lub filozofów życia – należały bowiem 
do zespołu lektur wspólnych rosyjskiej inteligencji. Czytane na bie-
żąco, konspektowane i glosowane (jak np. Nomogienez, ili ewolucy-
ja na osnowie zakonomiernostiej Lwa Berga lub Gławnyje napraw-
lenija ewolucyonnogo processa i Morfołogiczeskije zakonomiernosti 
ewolucyi Aleksieja Siewiercowa w bibliotekach Borisa Jarcho i Olgi 
Freudenberg)255 stawały się tematem nie tylko debat literaturoznaw-
czych, ale także prywatnych rozmów (jak teoria pola embrionalnego 
Aleksandra Gurwicza256, neolamarkistowska konwergencja w kon-
taktach Jurija Tynianowa i Lwa Zilbera257 lub lamarkizm w rozmo-
wach Osipa Mandelsztama i Borisa Kuzina), korespondencji (no-
mogeneza w listach Jurija Tynianowa, Romana Jakobsona i Wiktora 
Szkłowskiego)258 i intelektualnych autobiografii259. Niektórzy z no-

255 Jak informuje redaktor i wydawca rękopisów B. Jarcho, M. Gasparow, w ar-
chiwum uczonego zachowały się liczne konspekty bieżących publikacji z za-
kresu biologii, zawierające obszerne wykazy analogii zjawisk przyrodniczych 
i literaturoznawczych. Także marginesy rozpraw z biblioteczki Jarcho (m.in. 
Gienietika J. Filipczenki, Gławnyje naprawlenija ewolucyonnogo processa: Mor-
fołogiczeskaja tieorija ewolucyi A. Siewiercowa) były zapełnione literackimi od-
powiednikami omawianych tam praw biologicznych (Mietodołogija tocznogo 
litieraturowiedienija – nabrosok płana, s. 195. Zob. też M. Akimowa, Kommien-
tarii, w: B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija). Odkrywczyni 
i strażniczka archiwum O. Freudenberg odnotowuje obecność szczegółowych 
konspektów współczesnych rozpraw z zakresu biologii i chemii (N. Braginska-
ja, O rabotie O. Freudenberg, „Sistiema litieraturnogo sjużeta”, s. 276; W. Iwanow, 
Wwodnyje zamieczanija k stat’je O. M. Freudenberg, „Sistiema litieraturnogo sju-
żeta”; N. Braginskaja, Ot sostawitiela, s. 533–535).

256 O. Mandelsztam, Podróż do Armenii („Moskwa”).
257 Zob. m.in. M. Czudakowa, Kommientarii [J. Tynianow, Litieraturnyj fakt, idem, 

O litieraturnoj ewolucyi], w: J. Tynianow, Poetika. Istorija litieratury. Kino.
258  Ibidem.
259 Zob. np. A. Biełyj, Na rubieże dwuch stoletij, Moskwa–Leningrad 1931 (fragment 

Zoołogii (Menzbir, Tichomirow, Zoołogiczeskij muziej i Zograf) i K. A. Timiria-
zew w rozdziale Uniwiersitiet); R. Jakobson, Żyt’ i goworit’, w: idem, Jazyk i bies-
soznatielnoje, pieriew. s angl. i franc. K. Gołubowicz, D. Jepifanowa, D. Kroto-
woj, K. Czuchrukidze, W. Szeworoszkina, sostaw., wstup. słowo K. Gołubowicz, 
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watorów rosyjskiego literaturoznawstwa odebrali nawet wykształ-
cenie biologiczne (Boris ejchenbaum pobierał nauki w Akademii 
Wojenno-Medycznej, a następnie na Wydziale Biologicznym Wolnej 
Wyższej Szkoły Piotra Lesgafta, gdzie fizjologię wykładał Aleksiej 
Uchtomski; Andriej Biełyj ukończył kierunek przyrodniczy na 
Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu Moskiewskiego; 
dyplomowanym biologiem był Walerian Pieriewierziew, natomiast 
dla Władimira Proppa studia biologiczne pozostały niezrealizowa-
nym zamiarem)260.

Wszechwładna w kulturze niemiecko-rosyjskiego modernizmu 
neoromantyczna Lebensphilosophie, której poświata rozlała się po 
ogromnym obszarze ówczesnej refleksji filozoficznej, literaturoznaw-
czej, lingwistycznej, a nawet polityczno-socjologicznej, sprzyjała 
wskrzeszeniu nie tylko romantycznej filozofii przyrody, ale również 
rozwojowi nawiązujących do niej neolamarkizmu i neowitalizmu. 
Z drugiej strony, to właśnie nasilające się na antypodach pozytywi-
stycznego mechanicyzmu tendencje antydarwinistyczne usankcjo-
nowały dominację filozofii życia nad własną epoką. Na tym obszarze 
europejskiego antypozytywizmu humanistyka i przyrodoznawstwo 
wzajemnie się potęgowały: filozofia życia stymulowała rozwój neo-
lamarkistowskich i neowitalistycznych kierunków biologii teore-
tycznej i eksperymentalnej, a one w zamian służyły wzmocnieniem 
i potwierdzeniem jej rozpoznań261. To właśnie w neoromantycznym 
kontekście biologistycznej filozofii najlepiej tłumaczy się antydarwi-
nistyczne nastawienie znakomitej większości nowatorów rosyjskie-
go literaturoznawstwa, którzy aktywizowali język i ujęcia konceptu-
alne właściwe neolamarkistowskim, witalistycznym nurtom biologii 
teoretycznej.

ścisła korespondencja Lebensphilosophie z antydarwinistycz-
nymi tendencjami w biologii zapewniła jej miano „antymechani-
stycznego biologizmu”, „naturalistycznego biologizmu” lub wprost 
„nowego biologizmu”. Autor tych określeń, neokantysta Heinrich 

K. Czuchrukidze, ried. pieriew. F. Uspienskij, Moskwa 1996, s. 203, w której uczo-
ny wspomina rolę, jaką w jego pracy naukowej odegrała rozprawa L. Berga.

260 Zob. Iz wospominanij o W. J. Proppie, „Żywaja starina” 1995, N 3, s. 22.
261 Zob. H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831–1933, s. 227.
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Rickert, z całą ostrością zdeklarowanego adwersarza filozofii życia 
(ale nie w przejaskrawieniu) wyeksponował biologiczne ugruntowa-
nie „modnej filozofii”:

Niezależnie od pojemności idei bezpośredniego życia, filozofia, preten-
dująca do miana nauki, jeszcze nic z nią nie może zrobić. Żeby idea ta 
rozwinęła się w t e o r i ę  ż y c i a  (Lebenslehre) potrzebny jest udział 
nauki o życiu; wydaje się przy tym oczywiste, że do tego celu nadaje się 
wyłącznie naukowa b i o l o g i a. I rzeczywiście jej pojęcia odgrywają 
znaczącą rolę nie tylko w empirycznym, ale także w metafizycznym po-
glądzie na życie, nie tylko w teoretycznej, ale i w praktycznej części 
„współczesnego” światopoglądu. Dlatego można powiedzieć, że modna 
filozofia naszych czasów, o ile rzecz jasna rości sobie pretensje do au-
torytetu nauki, nosi charakter naturalistycznego b i o l o g i z m u.  Sło-
wo „witalizm” jest równie adekwatne, ponieważ wyrażone w nim dąże-
nia niewątpliwie wiążą się z powszechnie wielbionym pojęciem „życia”. 
Termin ten jednak posiada również węższe, ściśle ustalone znaczenie. 
Dlatego lepiej jest mówić o biologistycznej modnej filozofii262.

Do czołowych biologistów w rozumieniu Rickerta należał Henri 
Bergson, który formułując koncepcję samorzutnej, różnokierun-
kowej, powodowanej pędem życiowym (élan vital) „ewolucji twór-
czej”, przeprowadzał krytykę mechanistycznych (deterministycz-
nych) oraz finalistycznych (teleologicznych) koncepcji ewolucji: od 
transformistycznych idei Spencera i Darwina, przez mutacjonizm  
de Vriesa, eimerowską ortogenezę, po neolamarkistowskie idee dzie-
dziczenia cech nabytych, zderzane z hipotezą ciągłości plazmy za-
rodkowej Weismanna263. Nie trzeba dodawać, że w kontrowersjach 
epoki ten – jak go określał Rickert – twórca „biologistyczno-tele-
ologicznego światopoglądu”, „biologistyczno-metafizycznego moni-
zmu”264 lokował swoje sympatie po stronie uwypuklających znacze-
nie vis vitalis neolamarkistów. Zdaniem Wołoszynowa znamienne 
dla modernistycznej epoki „pragnienie podporządkowania filozofii 

262 G. Rikkiert, Cennosti żyzni i kulturnyje cennosti, s. 3.
263 H. Bergson, Ewolucja twórcza, przeł. F. Znaniecki, Warszawa 1957, s. 33–87.
264 G. Rikkiert, Cennosti żyzni i kulturnyje cennosti, s. 11–12.
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życia zadaniom i metodom nauki szczegółowej – biologii” znalazło 
najbardziej konsekwentny wyraz w rozprawach niemieckiego em-
briologa, twórcy eksperymentalnej morfologii, neowitalisty Hansa 
Driescha265.

Do najistotniejszych świadectw recepcji neowitalistycznych idei 
w humanistyce rosyjskiej lat dwudziestych należy Współczesny wita-
lizm266, sygnowany wprawdzie nazwiskiem genetyka ze szkoły Jurija 
Filipczenki – Iwana Kanajewa, ale, wedle świadectwa samego biolo-
ga stułbii – uczestnika „kółka Bachtinowskiego”, napisany w 1925 roku 
w Peterhofie przez Michaiła Bachtina, który „żywo wówczas inte-
resował się tymi problemami”267. Rozprawa, nawiązująca tytułem 
i porządkiem dowodzenia do broszury Nikołaja Łosskiego (1922)268, 
przedstawiała polemikę z metodologicznymi i teoriopoznawczymi 
założeniami doświadczeń Driescha, przeprowadzanych na morulach 
i blastulach jeżowców oraz na polipach stułbiopławów. Współczesny 
witalizm lub „witalizm krytyczny” (w Bachtinowskim odróżnieniu 
od „dogmatycznego” witalizmu z poprzedniego przełomu wieków) 
krystalizował się na antypodach mechanistycznego biologizmu po-
zytywistów, głoszącego możliwość analitycznego zredukowania or-
ganizmu do nieorganicznych czynników fizykochemicznych. Tej 
mechanistycznej koncepcji Driesch przeciwstawił pojęcie organi-
zmu jako całości pozostającej w dynamicznej równowadze i powo-
dowanej przez autonomiczną, niematerialną i teleologiczną zasadę 
życiową, którą za Arystotelesem nazwał entelechią. Działanie owej 
immanentnej siły witalnej wykazał doświadczalnie. W embriologii 

265 W. Wołoszynow, Friejdizm. Kriticzeskij oczerk, s. 10.
266 I. Kanajew, Współczesny witalizm, s. 71–93.
267 To zdaniem jednego z najwybitniejszych bachtinologów – S. Boczarowa – jedy-

ny spośród „deuterokanonicznych” tekstów Bachtina, o którym ponad wszelką 
wątpliwość można powiedzieć, że wyszedł spod pióra samego Michaiła Michaj-
łowicza. Zob. S. Boczarow, Ob odnom razgoworie i wokrug niego, „Nowoje litie-
raturnoje obozrenije” 1993, N 2, s. 74; M. M. Bachtin (pod maskoj). Friejdizm. 
Formalnyj mietod w litieraturowiedienii. Marksizm i fiłosofija jazyka. Stat’i,  
s. 590–591.

268 B. Taylor, Kanaev, Vitalism and the Bakhtin Circle, w: The Bakhtin Circle. In 
the Master’s Absence, eds. C. Brandist, D. Shepherd, G. Tihanov, Manchester– 
–New york 2004, s. 151.
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Driescha entelechia oznaczała specyficzny dla żywej przyrody czyn-
nik dynamicznego różnicowania przestrzennego, odpowiedzialny za 
selekcję potencjalnych dróg rozwoju części zarodka w obrębie cało-
ści przyszłego organizmu, zaś w biologii stułbiopławów – zdolność 
odtwarzania utraconych części. Kanajew/Bachtin ze znawstwem re-
ferował prawa regeneracji stułbiopławów i odkrycie zjawiska regu-
lacji embrionalnej w rozwoju jeżowca, rozrysowując kolejne sta-
dia bruzdkowania. Neowitalistyczną entlechię charakteryzował jako 
„niematerialną, nieprzestrzenną i dlatego całkowicie niedostępną od-
czuciom zewnętrznym intensywną wielkość […], plan całości, okre-
ślający i regulujący rozwój organizmu”269 lub jako celowe siły życio-
we pokrewne Bergsonowskiej élan vital. Również dla Wołoszynowa, 
który koncepcję Driescha traktował jako pars pro toto lebensfilozo-
ficznego tła dla freudyzmu, entelechia to „jak gdyby kwintesencja 
organicznej jedności i celowości”, która „kieruje wszystkimi prze-
jawami organizmu: od najniższych funkcji biologicznych do jego 
najwyższej kulturowej aktywności”270. Neowitalizmowi Driescha 
i poglądom mechanistycznym przeciwstawiał punkt widzenia mate-
rializmu dialektycznego: „Tylko na jego gruncie można adekwatnie 
naukowo wyrazić takie złożone zjawiska życia, jak organiczne regu-
lacje”271. Koda Bachtinowskich rozważań współbrzmi z wnioskami 
Pawła Miedwiediewa, uznającego, że rozwiązanie, które filozofia ży-
cia oferuje na gruncie zachodniego światopoglądu filozoficznego, 
zakleszczonego między „trywialnym empiryzmem pozytywizmu” 
a „abstrakcyjnym oderwaniem idealizmu”272, jest pozorne i tymcza-
sowe. Prawdziwego rozstrzygnięcia upatrywał właśnie w materiali-
zmie dialektycznym. W Rosji neowitalizm trafił bez wątpienia na 
bardzo podatny grunt. Kiedy w 1902 roku neuropatolog i psychofi-
zjolog, twórca refleksologii Władimir Biechtieriew dokonywał prze-
glądu rodzimych idei neowitalistycznych, odnajdywał je zarówno 
w biologii, jak i w filozofii: Czto takoje żyzn’ Siergieja Korżynskiego 
(1888), Protopłazma i witalizm Iwana Borodina (1894), Żywoje 

269 I. Kanajew, Współczesny witalizm, s. 84.
270 W. Wołoszynow, Friejdizm. Kriticzeskij oczerk, s. 10.
271 I. Kanajew, Współczesny witalizm, s. 93.
272 P. Miedwiediew, Formalnyj mietod w litieraturowiedienii, s. 6.
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wieszczestwo Aleksandra Danilewskiego (1896), Sowriemiennoje je-
stiestwoznanije i psichołogija Andrieja Famincyna (1898)273.

W humanistyce rosyjskiej trwałe sojusze „naukowej” Lebens-
philosophie z biologią, które odnotowali Rickert i Wołoszynow, 
motywowały integrację literaturoznawstwa i biologii na jednej 
epistemologicznej, metodologicznej, a nawet ontologicznej płasz-
czyźnie „nauk o życiu”. Twórcy Metodologii ścisłego literaturoznaw-
stwa, Borisowi Jarcho, dostarczały najcelniejszych argumentów prze-
ciwko badeńskiemu rozłamowi nauk o przyrodzie i nauk o kulturze: 
„literaturoznawstwo jest nauką o życiu, a więc jego metoda powinna 
być scalona z dyscyplinami biologicznymi”274. Moskiewski formali-
sta wzmacniał swoje stanowisko: „literaturoznawstwo [...] jest taką 
samą »nauką o życiu« jak najbliższa jej biologia i nie ma powodu, 
by pozostawało za biologią w tyle, chociaż nie dotrzymuje jej kroku 
w wielu zasadniczych punktach”275. Ta silnie uświadomiona potrze-
ba rewizji dotychczasowych metod i słowników pojęciowych nauki 
o literaturze w korelacji z aktualnymi kierunkami rozwoju biologii 
antydarwinistycznej jest jednym z najistotniejszych wyróżników ro-
syjskiego prestrukturalizmu, a zarazem symptomem biologistyczne-
go stylu myślowego zespalającego niemal wszystkie obszary moder-
nistycznej humanistyki wschodnioeuropejskiej pierwszej połowy 
XX wieku.

Bliskie poglądom Borisa Jarcho było stanowisko „formalisty-so-
cjologisty” Pawła Sakulina, który uznawał wzorowanie się literatu-
roznawstwa na biologii nie tylko za możliwe, ale nawet za nieunik-
nione:

Po pierwsze dlatego, że w zakresie poszukiwania nomologicznych 
uogólnień literaturoznawcy nie zdobyli dotychczas wystarczające-
go doświadczenia, po drugie dlatego, że zawisłość nauki o literaturze 
od innych, lepiej ukształtowanych nauk jest historycznie nieuchron-
na i dążenia do jej pełnej emancypacji byłyby zgubne, a po trzecie dla-
tego, że prawidłowości obserwowane w różnych naukach mają wiele 

273 Zob. A. Vucinich, Darwin in Russian Thought, s. 171.
274 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 7.
275 Ibidem, s. 31.
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wspólnego: dotyczą ostatecznie jedynego procesu życia, który oddziel-
ne nauki badają z rozmaitych stron276.

Dla wielu rosyjskich literaturoznawców włączenie literatury w kon-
tinuum wszystkiego, co żyje, oznaczało nie tylko metodologiczne, 
konceptualne i terminologiczne „skorelowanie szeregów” literaturo-
znawstwa i biologii, ale także – powtórzę fakt najistotniejszy – swoisty 
przymus aktualizacji sposobów rozumienia i analizy literatury zgod-
nie z najnowszymi osiągnięciami nauk biologicznych: „Jeżeli, daj-
my na to, fakty, które biolodzy współcześnie podciągają pod p r a-
w o  n i e z a l e ż n o ś c i  c e c h, otrzymają odmienne wyjaśnienie, 
to będzie ono miało również zastosowanie do odpowiednich fak-
tów literackich, podległych temu prawu”277 – pisał na początku lat 
trzydziestych Boris Jarcho. Właśnie w oparciu o „prawo niezależno-
ści cech” z genetyki Jurija Filipczenki, które „można sformułować 
w nauce o literaturze dokładnie tak samo, jak w naukach przyrod-
niczych”278, Jarcho analizował dystynktywne cechy komedii i trage-
dii Corneille’a.

Nie oznacza to jednak, że rosyjscy literaturoznawcy-biologiści 
tracili zainteresowanie dla specyficznych cech literatury. „Kuszące 
byłoby skonstruowanie literaturoznawstwa na fundamentach wy-
łącznie natury literackiej […]” – wyznawał jeden z czołowych mo-
skiewskich formalistów. „Autor stara się przystąpić do tego zadania 
w tym sensie, że nie będzie się opierał na teoriach psychologicznych, 
socjologicznych czy biologicznych, aby nie uzależniać swych badań 
od zmian zachodzących w dyscyplinach pokrewnych (lingwistyce, 
przyrodoznawstwie, a zwłaszcza filozofii)”279. Szybko jednak odkrył, 
że skorelowanie metod literaturoznawstwa z naukami ościennymi 
(„skorelowanie”, a nie mechaniczne przenoszenie tez heurystycznych 
z jednej dyscypliny wiedzy do drugiej) jest nieodzowne i wprost nie-
uniknione. Jeden z marksistowskich krytyków „rosyjskiej szko-

276 P. Sakulin, O wozmożnosti nomołogiczeskich obobszczenij, s. 77.
277 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 64–65.
278 Idem, Komiedii i tragiedii Kornela (Etiud po tieorii żanra), podgot. tieksta, publ. 

i primiecz. M. Akimowa, „Philologica” 1999–2000, N 6.
279 B. Jarcho, Granicy naucznogo litieraturowiedienija, s. 58.
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ły formalnej”, powołując się na powyższe słowa Jarcho, przekony-
wał wprost, że „tego rodzaju próba odgrodzenia nauki o literaturze 
od syntetycznych właściwości filozoficznego poglądu na świat jest 
całkowicie beznadziejna. Marksiści, pojmujący literaturę jako cząst-
kę nadbudowy, nie mogą wyizolować swych poszukiwań badaw-
czych od […] rozwoju innych ideologii: filozofii, sztuki, nauki itd.”280 
W ujęciach marksistowskich literaturoznawstwo i biologia łączyły 
się przecież jako dwa równoprawne działy „nauki o ideologiach”281.

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że kontrowersje, 
które zdominowały modernistyczne debaty intelektualne w całej 
europie pierwszych dekad XX stulecia, wynikały ze starcia dwóch 
typów światopoglądów: mechanicyzmu i witalizmu282 – odczuwal-
nego zarówno w naukach przyrodniczych, jak i humanistycznych. 
W Rosji – zdaniem Borisa Gasparowa – zmiana paradygmatu me-
chanistycznego na witalistyczny dokonała się na przełomie lat dwu-
dziestych i trzydziestych, obejmując co najmniej trzy obszary nauki: 
biologię, literaturoznawstwo i lingwistykę283. „Biologistyczna modna 
filozofia” sprzyjała identyfikacji darwinizmu z mechanicyzmem284. 
Nazwę „witalizm” rezerwowała natomiast dla neoromantycznych 
koncepcji, zakładających istnienie w organizmach niematerialnej vis 
vitalis kierującej ich funkcjami życiowymi i regulującej ich rozwój. 
Witalizm służył więc za zbiorczą nazwę koncepcji neolamarkistow-
skich i neowitalistycznych.

280 A. Cejtlin, Literaturoznawstwo, przeł. W. Lipiec, w: Teoria badań literackich za 
granicą, t. 2, cz. 4, s. 171.

281 P. Miedwiediew, Ważniejsze zadania literaturoznawstwa, przeł. e. Czapleje-
wicz, w: Marksizm i literaturoznawstwo współczesne. Antologia, wybór, oprac. 
A. Lam, B. Owczarek, wstęp B. Owczarek, Warszawa 1979, s. 45.

282 Zob. А. Lubiszczew, Miechanizm i witalizm kak raboczije gipotiezy [1917],  
w: A. Lubiszczew, A. Gurwicz, Diałog o biopole, Ulianowsk 1998.

283 Zob. B. Gasparow, Razwitije ili riestruktirowanije: Wzglady akadiemika T. D. Ły-
sienko w kontiekstie pozdniego awangarda (koniec 1920–1930-je gody). W tych 
trzech obszarach Gasparow wskazuje konflikty: „bergsonista Łysenko” vs. „ge-
netycy-formaliści”, Bachtin vs. Opojaz, Marr vs. następcy de Saussure’a.

284 Zob. A. Vucinich, Darwin in Russian Thought; А. Lubiszczew, Miechanizm i wi-
talizm kak raboczije gipotiezy.
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W literaturoznawstwie rosyjskim pojedynek mechanicyzmu 
i witalizmu przyjmował wiele postaci. Podział światopoglądowy 
przebiegał albo wzdłuż linii rozgraniczającej „kauzalno-genetycz-
ny determinizm” i „ewolucyjny immanentyzm”285, albo wzdłuż li-
nii rozgraniczającej „mechanistyczny” formalizm rosyjski (naj-
częściej tylko pierwszą fazę rozwoju „rosyjskiej szkoły formalnej”) 
i koncepcje wobec niego polemiczne. W języku rosyjskich litera-
turoznawców światopoglądowy odwrót od mechanicyzmu zazna-
czył się w (uniwersalnym dla całego modernizmu europejskiego) 
przeciwstawieniu „żywego organizmu” i „martwego mechanizmu”/
„martwej konstrukcji”286. Określenia te syntetyzują wiele teoretycz-
nych rozstrzygnięć rosyjskich, niemieckich i polskich badaczy lite-
ratury o nastawieniu morfologicznym, znamionując biologistyczny 
styl myślenia o utworze literackim. Najdobitniej okoliczności naro-
dzin nowoczesnego literaturoznawstwa wyraził „wileński formali-
sta” Manfred Kridl, rozpoznając w nim „dziecko tej przemiany, która 
na miejsce mechanizmu [wysunęła] witalizm, dla której dzieło sztu-
ki jest całością organiczną, »samowystarczalną« niejako, której nie 
można bez reszty rozłożyć na poszczególne składniki, ale trzeba uj-
mować ją jako całość, jako odrębny swoisty świat”287.

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych witalizm był bli-
ski znakomitej większości modernistycznych literaturoznawców ro-
syjskich. Ich światopoglądowe zaplecze explicite odsłaniał twórca 
socjologii stylów literackich Władimir Fricze, pisząc: „dla […] me-
tafizycznie myślącego formalisty Żyrmunskiego – jedność stylu we 

285 Zob. Å. A. Hansen-Löve, Der russiche formalismus: Methodische Rekonstruction 
seiner Entwicklung aus des Prinzip des Verfremdung, Wien 1978. Korzystam z ro-
syjskiego przekładu monografii: O. A. Chanzien-Lowe, Russkij formalizm. Mie-
todołogiczeskaja riekonstrukcyja razwitija, Moskwa 2001, s. 453–458.

286 Zob. m.in. M. Turvey, Vertov: Between the Organism and the Machine, „Octo-
ber” 2007, No. 121.

287 M. Kridl, Przełom w metodyce badań literackich, s. 157. Forpocztami tej litera-
turoznawczej wolty były w ocenie polskich „literaturologów” dwie rozprawy 
Kazimierza Wóycickiego z 1914 roku: Historia literatury i poetyka oraz Jedność 
stylowa utworu literackiego. Ta ostatnia miała – wedle określenia Ludwika 
Frydego – „torować [...] drogę »organicznemu« pojmowaniu dzieła sztuki” 
(idem, O Kazimierzu Wóycickim, „Pion” 1938, nr 11, s. 3).
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wszystkich »szeregach wartości« i zarazem jego zmiany, we wszyst-
kich tych szeregach ukierunkowane jednakowo – są regulowa-
ne przez pewną »élan vital« (w myśl Bergsona), pewną »falę«, przy 
czym tutaj już – jak autor sam przyznaje – »zadania poetyki przecho-
dzą w dziedzinę metafizyki i filozofii sztuki«”288. W opinii socjologa 
stylów literackich z produktywistycznego nurtu rosyjskiego literatu-
roznawstwa „wypada tylko zerwać z takich pojęć, jak »prafenomen« 
[pojęcie Goethego – T. B.-T.] czy »élan vital« ich metafizyczną po-
włokę, ukrywającą przed wzrokiem idealisty realny sens owych po-
jęć, a »prafenomen« i »élan vital« przemienią się w ekonomikę i so-
cjalność”289. W tym samym bergsonowskim języku Boris Kazanski 
wykładał zadania synkretycznej, eksperymentalnej i empirycznej po-
etyki historycznej, którą uznawał za alternatywę promowanej w teo-
rii sztuki poetyki skończonej, zamkniętej i wyosobnionej „rzeczy”: 
„empiryzm dąży do badania »żywej energii«, która powołała dzie-
ło do życia, do zrozumienia jego artystycznych tendencji, jego pro-
cesów wytwórczych, jego aktualnego »stawania się«”290. W koncep-
cjach Żyrmunskiego, Pietrowskiego, Wygotskiego lub Skaftymowa 
pojęcie „wewnętrznej teleologii” opisywało przestrzenne i funkcjo-
nalne uporządkowanie elementów utworu literackiego, swoisty plan 
całości, regulujący rozwój i determinujący dynamiczną równowagę 
„organizmu literackiego”. „Teleologia” została podniesiona do rangi 
„zasady życia” utworu literackiego i jednej z podstawowych katego-
rii teoretycznych. W tej „wewnętrznej teleologii” literackiej całości 
można upatrywać literacką materializację entelechii w neowitali-
stycznym rozumieniu Hansa Driescha. To właśnie wykrycie imma-
nentnych i kierunkowych sił całościowego układu literackiego lub – 
ustami Skaftymowa – „teleologicznej zasady jego ukształtowania” 
pozwalało przeobrazić „martwy mechanizm” w „żywy organizm”. 
Dopiero „zbadanie teleologii chwytu, czyli funkcji każdego elementu 

288 W. Fricze, Problemy socjologii stylów literackich, przeł. S. Balbus, w: Teoria ba-
dań literackich za granicą, t. 2, cz. 4, s. 63.

289 Ibidem, s. 63–64.
290 B. Kazanskij, Idieja istoriczeskoj poetiki, w: Poetika. Wriemiennik otdieła słowie-

snych iskusstw Gosudarstwiennogo i Instituta istorii iskusstw (GIII), wyp. 1, Le-
ningrad 1926, s. 23.
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stylistycznego, jego celowego ukierunkowania, teleologicznej donio-
słości każdego komponentu – przekonywał Lew Wygotski – wyjaśni 
nam pełnię życia [...] opowiadania i zamieni jego martwą konstruk-
cję w żywy organizm”291. Również dla Pietrowskiego badanie „tele-
ologii chwytu” gwarantowało przeobrażenie „statycznej konstrukcji 
opowiadania” w „dynamiczną kompozycję”292. Normatywna opozy-
cja żywe – martwe stała się podstawowym kryterium wartościowa-
nia literaturoznawczych analiz.

Formująca się dopiero nauka o literaturze – w ślad za sukcesem 
„biologistycznej modnej filozofii” – znakomicie rozpoznała zbież-
ność własnych zamiarów z ujęciami przedmiotu i procesu poznania 
w krystalizujących się równocześnie z nią nowoczesnych naukach 
biologicznych. Pretendując do statusu Lebenslehre, natychmiast do-
strzegła potrzebę skorelowania własnych rozpoznań z diagnozami 
biologów. W niczym nie umniejsza to jej „nowatorstwa” i „niezawi-
słości”. Od przełomu XIX i XX stulecia miarą „nowoczesności” i „au-
tonomii” teorii literatury jest istotnie jej oddalenie od światopoglądu 
pozytywistycznego określanego przez przyrodoznawczy scjentyzm 
i mechanistyczny ewolucjonizm, ale przecież nie pełne uniezależ-
nienie od pokrewnych dziedzin poznania naukowego, uznawanych 
przez nią kolejno za nadrzędne lub wzorcowe – na przykład języ-
koznawstwa strukturalnego, witalistycznej filozofii lub nowoczesnej 
biologii.

291 L. Wygotski, Lekki oddech, w: idem, Psychologia sztuki, przeł. M. Zagórska, 
oprac. przekładu T. Szyma, oprac. naukowe tekstu, wstęp oraz komentarze  
S. Balbus, Kraków 1980, s. 221, 224.

292 M. Pietrowskij, Morfołogija puszkinskogo „Wystrieła”, w: Problemy poetiki,  
ried. W. Briusow, Moskwa 1925.



rozdział 2
Prestrukturalizm i antydarwinizm

W pojęcie przyrody wdziera się marsylianka!
Osip Mandelsztam

Pojedynek epok

„ewolucji, rzecz jasna, nie było”1 – przesądzała Olga Freudenberg, 
negując – jak wielu jej współczesnych – Darwinowską ideę stadial-
nego rozwoju na rzecz teorii mutacji, skoków, geologicznych prze-
mieszczeń i katastrof. Zachwycona nomogenetyczną hipotezą Lwa 
Berga pisała w Poetyce fabuły i gatunku: „ze wszystkich stron nad-
ciąga antyewolucjonizm, choć nie ośmiela się jeszcze wyartykuło-
wać swojego imienia i zerwać z pojęciem »ewolucji« martwym od 
dnia, w którym utraciło znaczenie przebiegu prostoliniowego i suk-
cesywnie postępowego”2. Ta nadciągająca ze wszystkich stron na-
wałnica to wszechwładna w kulturze niemieckiego i rosyjskiego mo-
dernizmu pierwszego trzydziestolecia XX wieku neoromantyczna 
Lebensphilosophie, która w biologii teoretycznej i eksperymental-
nej stymulowała rozwój neolamarkizmu i neowitalizmu. Specyfika 
literaturoznawczego biologizmu w Rosji polega na tym, że obok po-
tężnych inspiracji lebensfilozoficznych i rozmaitych monistycznych 
natchnień niemiecko-rosyjskiego modernizmu formację tę zasilały 
także bezpośrednio aktualne polemiki w europejskiej biologii ewo-

1 Cyt. za: N. Braginskaja, Poslesłowije k wtoromu izdaniju, w: O. Freudenberg, Mif 
i litieratura driewnosti, sostaw., podgot. tieksta, kommient. i poslesł. N. Bragin-
skaja, otwietstw. ried. e. Mieletinskij, Moskwa 1998, s. 750.

2 O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra, podgot. tieksta i obszczaja ried. N. Bra-
ginskaja, Moskwa 1997, s. 26 (fragmenty tej monografii w przekładzie A. Po-
morskiego zostały zamieszczone w zbiorze: O. Freudenberg, Semantyka kultu-
ry, red. D. Ulicka, wstęp W. Grajewski, Kraków 2005).
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lucyjnej rozdartej między darwinizmem a nurtami pre- i antydarwi-
nistycznymi3.

W porewolucyjnej Rosji zajadły spór darwinistów, neolamarki-
stów, neowitalistów i mutacjonistów zyskał, jak wiadomo, despotycz-
nego arbitra – marksistowską ortodoksję, która poglądy teoretyczne 
biologów oceniała w kategoriach zgodności z materializmem dialek-
tycznym oraz możliwości ich praktycznego zastosowania w porewo-
lucyjnej „inżynierii społecznej” (socyalnoje stroitielstwo) nastawionej 
na całościową przebudowę społecznej świadomości, a nawet hodow-
lę nowej rasy proletariackiej w serii eksperymentów genetycznych. 
Skalę drastycznego eksperymentu społecznego dobitnie unaocznia-
ją neolamarkistowskie tendencje stalinowskiej socjobiologii, „prole-
tariacka” eugenika społeczna i refleksologia społeczna4.

Spośród nauk przyrodniczych – potwierdza historyk rela-
cji biologii ewolucyjnej i marksistowskiej ideologii w Rosji sowiec-
kiej, eduard Kołczynski – to właśnie biologia okazała się najbardziej 
podatna na wpływy aparatu partyjno-administracyjnego i najczę-
ściej wykorzystywana w celach propagandowych i ideologicznych. 
Najdobitniej świadczą o tym biologia miczurinowska, łysenkizm 
i pawłowizm5. „Tendencja do uzasadniania dialektyki procesu hi-
storycznego przebiegiem ewolucji biologicznej – pisał historyk ro-
syjskiego formalizmu Åage A. Hansen-Löve – stanowi jeden z naj-
istotniejszych wyróżników sowieckiego marksizmu lat dwudziestych 
(i później): ta świadoma mechanizacja dialektyki w ostatecznym 
efekcie służyła konsolidacji porewolucyjnego ustroju społecznego, 

3 A. Vucinich, Darwin in Russian Thought, Berkeley–Los Angeles–London 1988, 
s. 151.

4 Zob. m.in. A. Pomorski, Duchowy proletariusz. Przyczynek do dziejów lamar-
kizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX–XX wieku (na marginesie an-
tyutopii Andrieja Płatonowa), Warszawa 1996; J. Pczełow, Jewgienika w sowiet-
skoj naukie 1920-ch godow: na stykie biołogiczeskogo i gumanitarnogo znanija,  
w: Russkaja antropołogiczeskaja szkoła. Trudy, wyp. 1, Moskwa 2004; e. Koł-
czynskij, W poiskach sowietskogo „sojuza” fiłosofii i biołogii, Sankt-Pietierburg 1999; 
T. Nasierowski, Z czarta kuźni rodem... Psychiatria, psychologia i fizjologia so-
wiecka w pierwszych latach po rewolucji, Warszawa 2003.

5 e. Kołczynskij, Dialektizacyja biołogii (diskussii i riepriessii w 20-je–naczale 
30-ch godow), „Woprosy istorii jestiestwoznanija i tiechniki” 1997, N 1, s. 39.
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którego pochodzenie tłumaczono działaniem czynników historycz-
nych i biologicznych. Dostarczała mu ontologicznego uzasadnie-
nia”6. W Rosji sowieckiej polemika między neolamarkistami a zwo-
lennikami Darwinowskiej teorii ewolucji nabrała ideologicznej 
ostrości po opublikowaniu w 1925 roku rosyjskiego przekładu nie-
ukończonego dzieła Fryderyka engelsa Dialektik der Natur wspar-
tego na założeniach ewolucjonistycznych. „Zdarzenie to – przypo-
mina Boris Gasparow – przyczyniło się do kanonizacji darwinizmu 
w marksistowskiej metodologii i miało nieuchronne konsekwencje 
dla jego przeciwników”7. Niezależnie od trwałości darwinistycznych 
przyrodniczo-historycznych podstaw materializmu dialektycznego8, 
od połowy lat dwudziestych podejmowano liczne próby uzgodnienia 
marksizmu z neolamarkizmem. W ocenie eduarda Kołczynskiego 
największe nadzieje rokował sojusz dialektycznego materializmu 
z mechanolamarkizmem. Dla tej filozoficzno-biologicznej hybry-
dy ukuto nawet nazwę: lamarksizm9.  To scalanie mechanolamar-
kizmu i darwinizmu na gruncie materializmu dialektycznego miało 
być realizacją zasady jedności przeciwieństw. Wewnętrzna różno-
głosowość biologii teoretycznej pierwszego trzydziestolecia XX wie-
ku – przypomina Kołczynski – w najwyższym stopniu utrudniała 
stabilizację i ujednoznacznienie relacji teorii ewolucji i materiali-
zmu dialektycznego. Związki dialektycznego materializmu z mecha-

6 O. A. Chanzien-Lowe, Russkij formalizm. Mietodołogiczeskaja riekonstrukcyja 
razwitija na osnowie princypa ostranienija, pier. s niem. S. Romaszko, Moskwa 2001, 
s. 455.

7 B. Gasparow, Łamark, Szelling, Marr (stichotworienije „Łamark” w kontiekstie 
„pieriełomnoj epochi”), w: idem, Litieraturnyje lejtmotiwy. Oczerki russkoj litie-
ratury XX wieka, Moskwa 1994, s. 190.

8 Zob. zwłaszcza: A. Vucinich, Darwin in Russian Thought (rozdział Ortho-
doxy, Marxism and Darwinism); e. Kolchinsky, Darwinism and Dialectical 
Materialism in Soviet Russia, w: The Reception of Charles Darwin in Europe,  
eds. e.-M. engels, T. F. Glick, London–New york 2008.

9 Zob. e. Kołczynskij, Niesostojawszyjsia „sojuz” fiłosofii i biołogii (20–30-je gg.), 
w: Riepriessirowannaja nauka, otwietstw. ried. M. Jaroszewskij, Sankt-Pietier-
burg 1991 oraz przywoływane przez badacza publikacje z czasopisma „Pod 
znamieniem marksizma”, m.in.: Darwinizm i tieorija mutacyj s toczki zrienija 
dialekticzeskogo matierializma (1924, N 8/9); Darwinizm, lamarkizm i nieodar-
winizm (1926, N 7/8) lub Witalizm, miechanicyzm i dialektika (1926, N 9/10).
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no- i ortolamarkizmem zostały ostatecznie zerwane już w końcu lat 
trzydziestych10.

W warunkach batalii o legitymizację komunizmu i uzasadnie-
nie historycznej prawomocności bolszewickiej rewolucji zatarg dar-
winistów i neolamarkistów nabierał szczególnej ostrości i dramaty-
zmu, nasilających się w miarę intensyfikacji stalinowskich represji11. 
Ten coraz bardziej drastyczny w konsekwencjach spór o naturę ewo-
lucji biologicznej i społecznej nałożył się na ideologiczno-filozo-
ficzny konflikt między „dialektykami” skupionymi wokół Abrama 
Deborina i publikującymi na łamach czasopisma „Jestiestwoznanije 
i marksizm” i „mechanicystami”, jak określano zwolenników Iwana 
Skworcowa-Stiepanowa i Lidii Askelrod-Ortodoks, zrzeszonych 
w Naukowo-Badawczym Instytucie im. Klimenta Timiriazewa i pu-
blikujących w piśmie „Dialektyka w prirodie”. Przyczyną tego za-
targu były odmienne rozstrzygnięcia problemów statusu filozofii 
marksistowskiej i jej relacji z przyrodoznawstwem. Jeżeli mechani-
cyści zasadniczo utożsamiali filozofię z ogólnymi wnioskami nauk 
przyrodniczych i – wbrew aktualnej wiedzy ścisłej i przyrodniczej – 
podporządkowywali przyrodę prawom mechaniki, to dialektycy – 
wychodząc z filozofii Hegla – uznawali niezależność marksistowskiej 
metodologii i teorii poznania, dążąc do „dialektyzacji przyrodo-
znawstwa”12.

Wydaje się jednak, że niezależnie od silnej „dialektyzacji” i „pro-
letaryzacji” konkurencyjnych teorii ewolucji13 oraz bezprecedenso-
wej ideologizacji wszelkich praktyk kulturowych w Rosji sowieckiej, 
potężniejącej w miarę nasilania się stalinowskiego terroru, nie spo-
sób uogólniać i wyolbrzymiać pośrednictwa ideologii marksistow-
skiej w dialogu biologii i rosyjskiej teorii literatury, która – chłonąc 

10 Zob. e. Kołczynskij, Niesostojawszyjsia „sojuz” fiłosofii i biołogii (20–30-je gg.).
11 Zob. m.in. V. J. Birstein, The Perversion of Knowledge. The True Story of Soviet 

Science, Oxford 2004; A. Pomorski, Duchowy proletariusz.
12 Zob. K. Ochocki, Filozofia a nauki przyrodnicze w kontrowersjach marksistow-

skich lat 1908–1932, Warszawa 1970.
13 Zob. D. Joravsky, Soviet Marxism and Natural Science, 1917–1932, New york 1962 

(zwł. ch. 19: The Crisis in Biology); L. R. Graham, Science and Philosophy in the 
Soviet Union, New york 1974.
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idee zachodnioeuropejskiego antypozytywizmu – przekraczała te-
rytorialne zamknięcie, międzydyscyplinarne granice i ideologiczną 
jednojęzyczność. Nie chęć zamanifestowania uległości lub sprzeci-
wu wobec marksistowskiej ortodoksji, ale modernistyczny witalizm 
w pierwszej kolejności tłumaczy biologistyczne nastawienie rosyj-
skiego literaturoznawstwa pierwszego trzydziestolecia XX wieku.

Presja antydarwinizmu na gruncie posłowianofilskiego (po-
schellingiańskiego) neoromantyzmu rosyjskiego sprzyjała wpro-
wadzeniu na teren „formalistycznej” teorii i historii literatury oraz 
części literaturoznawstwa „semantyczno-paleontologicznego” m.in. 
Goetheańskiej idei morfologii, nomogenezy Lwa Berga, filogene-
tycznego preformizmu Aleksandra Lubiszczewa, neolamarkistow-
skiej teorii środowiska, koncepcji neokatastroficznych, saltacjoni-
zmu, mutacjonizmu Hugona de Vriesa, a nawet – przeciwstawianej 
wówczas darwinizmowi – chromosomowej teorii dziedziczności, 
którą najwierniej odwzorowały wersologiczne koncepcje Borisa 
Jarcho. Wszystkie te koncepcje ewolucji, obok hybrydogenezy i hi-
storycznej biogenetyki Dmitrija Sobolewa, tworzyły trzon antydar-
winistycznej reakcji w Rosji pierwszego trzydziestolecia XX wieku14. 
Dostarczały silnych impulsów teoretycznej wyobraźni literaturo-
znawców. „Żadne pokolenie nie okazało dotąd tak dużego zainte-
resowania dla przeobrażeń i zmienności: ewolucji”15 – pisał Jurij 
Tynianow do Wiktora Szkłowskiego na początku 1928 roku, planu-

14 Zob. e. Kołczynskij, Niesostojawszyjsia „sojuz” fiłosofii i biołogii; K. Zawad-
skij, Razwitije ewolucyonnoj tieorii posle Darwina (1859–1920-je gody), Lenin-
grad 1973; idem, A. Gieorgijewskij, K ocenkie ewolucyonnych wzgladow L. Ber-
ga. Wwiedienije, w: L. Berg, Trudy po tieorii ewolucyi 1922–1930, Leningrad 1977; 
Razwitije ewolucyonnoj teorii w SSSR (1917–1970-e gody), ried. S. Mikulinskij,  
J. Polanskij, Leningrad 1983; P. Bowler, The Eclipse of Darwinism: Anti-Dar-
winian Evolution Theories in the Decades Around 1900, Baltimore 1992; Istori-
ja ewolucyonnych uczenij w biołogii, ried. W. Polanskij, J. Polanskij, Moskwa–
–Leningrad 1966.

15 CGALI, f. 562, op. 1, jed. chr. 723; cyt. za: J. Tynianow, Poetika. Istorija litieratu-
ry. Kino, otw. ried. W. Kawierin, A. Miasnikow, izd. podgot. J. Toddes, A. Czu-
dakow, M. Czudakowa, Moskwa 1977, s. 525 (Kommientarii ot sostawitielej [O li-
tieraturnoj ewolucyi]).
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jąc monografię Ewolucja literatury paralelną wobec Teorii ewolucji 
języka Jewgienija Poliwanowa16.

ewolucjonizm zyskał odwzorowanie głównie w kauzalno-socjo-
logicznych, formalno-socjologicznych i niektórych „paleontologicz-
no-semantycznych” koncepcjach literaturoznawczych. Wyrazistych 
przykładów aktywizacji języka i ujęć konceptualnych właściwych 
darwinizmowi dostarczają pisma tych „semantyków-paleontolo-
gów”, którzy uznali Marrowską ideę stadialności (Władimira Proppa, 
Wiktora Żyrmunskiego, Izraila Frank-Kamienieckiego, Iwana Tołstoja 
lub Wasilija Abajewa). Ich teorie artykułowane zlepkiem języków 
Cuvierowskiej paleontologii, geologii, jafetydologii i Darwinowskiego 
adaptacjonizmu omówię w kolejnych rozdziałach.

Klasyczne odwzorowanie darwinizm znalazł w projekcie socjo-
logii sztuki Jurija Plechanowa. Opierając się na rozprawie Darwina 
Pochodzenie człowieka a dobór płciowy, Plechanow rozważał pro-
blem pochodzenia i charakteru „odczucia estetycznego”, które naro-
dziło się w wyniku walki organizmu i gatunku o życie. Rozpoznania 
Darwina umieszczał następnie w kontekście materializmu histo-
rycznego. Pisał, że badania biologów-darwinistów przygotowują 
grunt dla analiz socjologicznych w tym sensie, że „sukcesy biolo-
gii – w tej mierze, w jakiej ma ona do czynienia z procesem roz-
woju form organicznych – wpłynąć muszą sprzyjająco na dosko-
nalenie się metody naukowej w socjologii – w tej mierze, w jakiej 
ta ma do czynienia z rozwojem organizacji społecznej i jej wytwo-
rów: ludzkich myśli i uczuć”17. Tę próbę wyjaśnienia sztuki z punk-
tu widzenia Darwinowskiego ewolucjonizmu komentował Andrzej 

16 J. Tynianow, Poetika. Istorija litieratury. Kino, s. 518, 525 (Kommientarii ot sosta-
witielej [O litieraturnoj ewolucyi]).

17 J. Plechanow, Listy bez adresu, w: idem, O literaturze i sztuce, przeł. S. Brucz, 
Warszawa 1950, s. 14. Por. W. Fricze, Problemy iskusstwowiedienija. Sbornik sta-
tiej po woprosam socyołogii iskusstwa i litieratury, Moskwa–Leningrad 1930. Fri-
cze tak referuje założenia estetyki Plechanowa: „problem pochodzenia i cha-
rakteru tak zwanego odczucia »estetycznego« – jak wyjaśnił Darwin – ma 
w pewnym sensie podłoże biologiczne. Odczucie estetyczne narodziło się z wal-
ki organizmu i gatunku o życie. Jednak sam biologiczny czynnik nie wystarczy, 
aby rozwiązać wszystkie problemy pierwotnej estetyki [...]. Koniecznym dopeł-
nieniem metody biologicznej, nawet jeżeli rzecz dotyczy wczesnych faz rozwo-



141PReSTRUKTUR ALIZM I  ANT yDARWINIZM

Walicki: „Różnica między Darwinowskim ewolucjonizmem a mate-
rializmem historycznym sprowadzała się w jego [Plechanowa] uję-
ciu do tezy, że w rozwoju historycznym decydującą rolę odgrywa nie 
środowisko przyrodnicze (aczkolwiek jest ono podstawą tego roz-
woju i jako takie musi być poważnie brane pod uwagę), lecz warunki 
życia społecznego, determinowane przez rozwój sił wytwórczych”18. 
Historyk myśli rosyjskiej dostrzegał, że

[…] swoistym paradoksem myśli estetycznej Plechanowa (jak również 
całej jego filozofii) jest to, że przeciwstawiając materializm historycz-
ny materializmowi przyrodniczemu, czynił on jednocześnie poważ-
ne ustępstwa na rzecz naturalizmu. Kluczem do zrozumienia piękna 
była dla niego wprawdzie nie biologia, lecz socjologia, ale sama socjo-
logia miała w jego ujęciu cechy naturalistyczne: nie na próżno Plecha-
now stwierdzał, że w badaniu zjawisk społecznych zamierza stosować 
te same zasady, które Darwin stosował w dziedzinie biologii. Plechano-
wowska socjologia tłumaczyła dzieje sztuki oddziaływaniem zewnętrz-
nych warunków na biologiczno-psychiczną naturę człowieka, czyniła 
więc człowieka nie twórcą swej natury i historii, lecz jedynie wytwo-
rem, biernym medium niezależnych od niego, obiektywnych procesów, 
poddanych determinizmowi „przyrodniczej konieczności”19.

Rozliczne odmiany literaturoznawczego darwinizmu kształtują-
cego się w nurtach marksistowskich w latach dwudziestych i trzy-
dziestych w różnym stopniu dopuszczały różnorodne przymieszki 
biologiczno-światopoglądowe: „zdialektyzowane” elementy neola-
markistowskie, saltacjonistyczne lub mutacjonistyczne20. Wobec ka-
lejdoskopowej zmienności marksistowskich ocen rywalizujących 
koncepcji ewolucji w tym okresie w wielu wypadkach trudno jed-
noznacznie rozstrzygnąć, w jakiej mierze ewolucjonistyczne lub an-
tydarwinistyczne gesty tekstowe rosyjskich literaturoznawców były 
wynikiem typowej dla pierwszych dekad XX wieku współbieżno-

ju cywilizacji, jest [...] metoda socjologiczna”, a ściślej – „metoda materializmu 
historycznego” (ibidem, s. 6, 8).

18 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficz-
nego, Kraków 2005, s. 648.

19 Ibidem. Por. J. Plechanow, Listy bez adresu, s. 13.
20 Zob. e. Kołczynskij, Niesostojawszyjsia „sojuz” fiłosofii i biołogii (20–30-je gg.).
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ści rozwoju nowoczesnej biologii i humanistyki, a w jakiej stanowiły 
odwzorowanie aktualnego stanu marksistowskich kontrowersji bio-
logiczno-ideologicznych i świadczyły o bezpośrednim zaangażowa-
niu badaczy literatury w porewolucyjne spory ideologiczne. W jakiej 
mierze teoretycy literatury inspirowani odkryciami biologów starali się 
nadążać za aktualnym stanem sojuszu antydarwinistycznych kon-
cepcji biologicznych i dialektycznego materializmu? Dla zbadania 
tych niebezpiecznie zacieśniających się pod koniec lat trzydziestych 
relacji istotny jest na przykład fakt, że w roku 1928/1929 w Sekcji 
Desmotyki Instytutu Jafetyckiego Nikołaja Marra, badającej rozwój 
języka w świetle historii kultury materialnej, prócz wystąpień m.in. 
Izraila Frank-Kamienieckiego, Olgi Freudenberg, Lwa Jakubinskiego, 
Borisa Kazanskiego i Wasilija Struwego, zaplanowano także odczyt 
Sowriemiennoje położenije tieorii ewolucyi s toczki zrienija marksizma 
(Aktualne stanowisko teorii ewolucji z punktu widzenia marksizmu) 
mikrobiologa, wykładowcy Uniwersytetuu Leningradzkiego i przed-
stawiciela Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych ZSSR – Iwana 
Załkinda21. Niewątpliwym dowodem ideologicznego przymusu była 
próba rewitalizacji „paleontologii semantycznej”, już od począt-
ku jej istnienia dramatycznie rozpiętej między biegunami Darwina 
i Lamarcka, przez uzgodnienie jej założeń z „twórczym darwini-
zmem” Trofima Łysenki w końcu lat czterdziestych.

W kontekście aktualnych kontrowersji biologiczno-ideologicz-
nych konflikt marksistowskiego socjologizmu i formalizmu w Rosji 
lat dwudziestych przybierał postać opozycji „kauzalno-genetycznego 
determinizmu” i „ewolucyjnego immanentyzmu”22 lub – w jeszcze 
silniej zbiologizowanej terminologii – „formalistycznej autogenezy” 
i „materialistycznej ektogenezy”, jak – w języku bohaterów swojej 
monografii – zdefiniował ją Åage A. Hansen-Löve23. W biologii ewo-
lucyjnej pierwszych dekad XX wieku pojęcia autogenezy i ektoge-
nezy odnosiły się do dwu przeciwstawnych rozwidleń neolamarki-
zmu: orto- i mechanolamarkizmu. Teorie autogenetyczne głosiły, że 

21 Zob. materiały SPFA RAN f. 77, op. 1 (1921–1929), jed. chr. 18.
22 Formuła Å. A. Hansena-Löve (Russkij formalizm, s. 453–458).
23 Zob. ibidem, s. 457.



143PReSTRUKTUR ALIZM I  ANT yDARWINIZM

ewolucja zachodzi niezależnie od warunków środowiska zewnętrz-
nego na skutek immanentnych, wewnętrznych przyczyn i zdolości 
organizmów do docelowego rozwoju. Dowodów na autogeniczny 
charakter ewolucji rzecznicy tego poglądu upatrywali w zjawiskach 
ewolucyjnego paralelizmu i konwergencji. Natomiast zręby mecha-
nolamarkizmu tworzyły koncepcje ewolucji jako „czystej ektogene-
zy” przyznające środowisku absolutną siłę sprawczą ewolucyjnych 
przemian. W tym ideologicznym sporze „rosyjscy formaliści” sytu-
owali się niejako po stronie neolamarkistów-ortogenetyków, pod-
czas gdy socjologiści głosili radykalną teorię środowiska, opowiada-
jąc się po stronie mechanolamarkizmu.

Momentalnym zespoleniom auto- i ektogenetycznych teorii 
ewolucji na gruncie materializmu dialektycznego odpowiadają li-
teraturoznawcze koncepcje z kręgu kauzalno-socjologicznej szkoły 
Waleriana Pieriewierziewa, socjologizmu Władimira Friczego oraz 
formalno-socjologicznych nurtów badań Borisa Arwatowa i Pawła 
Sakulina. Polaryzację stanowisk formalistów i socjologistów w mo-
dernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim oraz wysiłki łączenia 
przeciwieństw w marksistowskich koncepcjach literatury najzwięź-
lej relacjonuje Åage A. Hansen-Löve:

Formaliści ostro odrzucali mechanistyczną teorię środowiska w dzie-
dzinie sztuki, której z kolei hołdowała większość wulgarnych socjo-
logów (takich jak Fricze, Pieriewierziew, ale także niektórzy teoretycy 
LeF-u w rodzaju Arwatowa, Brika i in.). [...] Wulgarno-marksistowska 
redukcja procesu historycznego do mechanistycznie rozumianego na-
stępstwa skrajnie wyabstrahowanych okresów, z których każdy rozu-
miany był jako teleologiczna jedność z równie jednolitą klasową świa-
domością i klasowym stylem – zasadzała się na skrajnie afirmatywnym 
rozumieniu sztuki jako „klasowego samoutwierdzenia”. Dla marksi-
stowskich ideologów dialektyczne rozwiązanie tezy o psychologii epo-
ki jako podstawy wszystkich ideologii lub, odwrotnie, o ideologicznym 
zdeterminowaniu tejże psychologii było możliwe tylko w duchu „pseu-
domonistycznym”; tam, gdzie była mowa o rozwoju bazy ekonomicznej 
lub materialnych stosunków produkcji [...] uciekali się do argumentów 
teorii ewolucji immanentnej, natomiast w rozważaniach nad strukturą 
nadbudowy (w znaczeniu formalistycznych „innych szeregów”) dążyli 
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wyłącznie do kauzalnej interpretacji zjawisk w duchu genetycznego 
determinizmu24.

„Pojedynek dwóch epok” – jak wczesnodwudziestowieczne starcie 
darwinizmu z neolamarkizmem nazwał Boris Gasparow25 – w pore-
wolucyjnej Rosji rozgrywał się równocześnie w biologii ewolucyjnej, 
dyskursie ideologiczno-filozoficznym, lingwistyce, literaturze oraz 
w tej części nauki o literaturze i języku, która w centrum swoich roz-
poznań umieściła zagadnienie relacji między ewolucją a morfologią 
form literackich. Dopiero na tym tle zrozumiałe są słowa Wiktora 
Szkłowskiego o metodzie socjologicznej, która – zdaniem petersbur-
skiego formalisty – „nie jest pełną prawdą jak stary darwinizm”26, 
wypowiedzi Lwa Trockiego o „głębokim związku formalistycznej 
krytyki marksizmu z teologiczną negacją darwinizmu”27 lub skar-
gi „semantyka-paleontologa” Wasilija Abajewa, który krytykę badań 
porównawczo-historycznych nad archaicznymi formami kulturo-
wymi porównywał do teologicznego zaprzeczenia ewolucjonizmu28.

archaiści, nowatorzy i synkretycy

Różnojęzyczność nowoczesnej biologii ewolucyjnej skrupulatnie 
utrwalił konspekt Metodologii ścisłego literaturoznawstwa z 1935 roku 

24 Ibidem, s. 454.
25 B. Gasparow, Łamark, Szelling, Marr, s. 192.
26 Cyt. za: S. Powarcow, Sjużet o Szkłowskom, „Woprosy litieratury” 2001, N 5.
27 L. Trockij, Formalnaja szkoła poezii i marksizm, w: Sowriemiennaja russkaja kri-

tika (1918–1924). Sbornik (obrazcy i charaktieristiki), priedisł. W. Lebiediew-Po-
lanskij, Leningrad 1925, s. 31.

28 „[…] jeśli będziemy utrzymywać, że Iliada jest dziełem greckiego geniuszu i hi-
storii i dlatego nie wolno jej badać metodą historyczno-porównawczą [...], to 
wkrótce okaże się na przykład, że nawet języka greckiego nie należy porów-
nywać z żadnym innym językiem, dlatego że jest grecki. W biologii nie będzie 
można mówić o jakimkolwiek pokrewieństwie człowieka z małpą, ponieważ 
człowiek to człowiek itp. To właśnie przeciwnicy ewolucji i darwinizmu głosili, 
że człowiek jest człowiekiem, został stworzony przez Boga, a więc nie może 
mieć niczego wspólnego z małpą” (W. Abajew, Problemy nartowskogo eposa,  
w: idem, Izbrannyje trudy. Religija, folkłor, litieratura, Władikawkaz 1990, s. 288).
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Borisa Jarcho. Ten skrajny, ale przecież nieodosobniony w rosyjskim 
modernizmie pierwszego trzydziestolecia XX wieku, manifest teo-
retycznoliterackiego biologizmu, scalając elementy konkurencyj-
nych teorii rozwoju świata organicznego, ogniskował zarazem roz-
bieżne idee genezy i ewolucji literatury w całym literaturoznawstwie 
rosyjskim tego okresu. Metodologiczny projekt byłego uczestnika 
Moskiewskiego Koła Lingwistycznego wyrastał ze wspólnego ro-
syjskim modernistom przekonania, które najdobitniej sformułował 
Nikołaj Burluk: „Życie słowne jest tożsame z biologicznym, w nim 
także królują twierdzenia w rodzaju darwinowskich i devriesow-
skich. Organizmy słowne walczą o byt, żyją, rozmnażają się i umie-
rają”29. Rosyjski formalista za futurystą-Hylejczykiem tak systema-
tyzował działy i prognozował kierunki ekspansji nowoczesnej teorii 
litreratury:

§ 12. I. Geneza. 1. Pojęcie genetyki w literaturze: a) geneza i ewolucja. 
[...] b) proces genetyczny. Preembrionalna postać utworu literackie-
go. „Historia twórcza” i „geneza”. Powstanie „A” z „nie-A”. Dwa proble-
my literackiej genetyki: 1) problem procesu (jego nierozstrzygalność),  
2) problem źródła. 2. Filiacja („dziedziczność”): a) natura źródła i pra-
wo filiacji (relacja kompleksu do źródła) (uwarunkowanie). Dwa ro-
dzaje źródeł: 1) tradycja literacka, 2) czynniki świata zewnętrznego. 
Sformułowanie prawa filiacji. Plazma i odżywianie; b) przyswajanie 
pokarmu (wpływ pozaustrojowych źródeł). Przebieg oddziaływania 
czynników zewnętrznych. Ich przekazywanie w procesie ewolucyj-
nym („dziedziczenie cech nabytych”). Poetyka jako obszar oddziaływa-
nia czynników zewnętrznych par excellence. [...] c) rozwój plazmy. [...] 
Krzyżowanie źródeł, d) fenotyp i genotyp [...].
§ 13. ewolucja. 1. Proces ewolucyjny: a) stopniowa ewolucja i mutacja 
(granice osobnika. ewolucja poszczególnych części utworu. Problem 
systematyki procesów ewolucyjnych [...]. ewolucja skokowa (mutacja). 
Nierównomierna zmienność cech (prawo „niezależności cech” [...]). 
Mutacje w poetyce, stylistyce i eufonii; b) rozwój i upadek (Ilościowa 
podstawa tych pojęć. Cyklizacja i segmentacja. Organy szczątkowe);  

29 N. Burluk, Supplementum k poeticzeskomu kontrapunktu [1914]; cyt. za: Litiera-
turnyje manifiesty ot simwolizma do naszych dniej, sostaw., predisł. S. Dżymbi-
now, Moskwa 2000, s. 153.
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c) progres i opóźnienie [...]; d) pochodzenie i zdolność przetrwania ga-
tunków (Problem pochodzenia gatunków. Symbioza i odrywanie się 
form. Przeobrażenie organów. Powrót do poprzednich form – częścio-
wy. Organizacja – spojenie części – i dezorganizacja. Zmiana sposo-
bu odżywiania. Migracja do innego środowiska. Zdolność przetrwa-
nia form najprostszych). 2. Badanie ewolucji cech: a) chronologizacja 
(sporządzenie diachronicznych szeregów – analiza chronologiczna. 
Daty twórczości pisarza. Nieokreślona i stadialna chronologizacja. Pe-
riodyzacja: metoda aposterioryczna); b) dynamiczne typy (prawo nie-
zależności cech. Cechy stabilne, zmienne i ewoluujące). 3. Badanie 
ewolucji kompleksów: a) skupisko komponentów (stosunek do śred-
niej arytmetycznej. Wyodrębnienie cech grupowych. Łańcuch ewo-
lucyjny); b) skupisko cech (związek przez trzecią cechę przy paralel-
nej ewolucji. Określenie podstawowych linii ewolucji. Współczynnik 
wewnątrzkompleksowy i koneksyjny rozwój cech. Pojęcie organicz-
nej dynamiki); c) zestawienie krzywych (metoda różnic procentowych. 
eliminacja cech stabilnych. Unifikacja kierunku ewolucji. Rozwój ko-
neksyjny i „sprzężenie genów”. Określenie rozmiaru ewolucji. Wek-
tor ewolucji. Uśredniona szybkość. Współczynnik regresji). 4. Badanie 
procesu historycznego: a) wyrównywanie krzywych (odwieczna ten-
dencja). Wyrównywanie na drodze periodyzacji i grupowania (metoda 
organiczna). Metody mechaniczne: łańcuchowa, analityczna); b) stop-
nie ewolucji: problem „miejsca w historii” (Określenie miejsca ciała li-
terackiego w procesie ewolucyjnym. Metoda uśrednionych odległości: 
pomiar typowości. Metoda maksymalnych odległości: pomiar progre-
sywności); c) przebieg procesu historycznego (Prawo regresji. Teoria 
fal. Wiązki „ewolucyjnych cech” – zmiana stylów. Wibracja. Włączenie 
historii literatury w ogólny proces życia – problem)30.

To unikatowe zagęszczenie różnych języków-światopoglądów, które 
doszły do głosu równocześnie w rosyjskiej biologii ewolucyjnej i teo-
rii literatury, praktycznie uniemożliwia odseparowanie domen litera-
turoznawstwa i biologii, a także oddzielenie ścisłych terminów bio-
logicznych od ich literaturoznawczych katachrez. W nowatorskim 

30 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, w: idem, Mietodołogija 
tocznogo litieraturowiedienija. Izbrannyje trudy po tieorii litieratury, izd. podgot. 
M. Akimowa, I. Pilszczikow, M. Szapir, obszcz. ried. M. Szapir, Moskwa 2006,  
s. 15–18.
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projekcie reorganizacji literaturoznawczego uniwersum, który zapro-
ponował Jarcho, słychać pogłosy idei dzielących biologów rosyjskich 
od połowy XIX po lata czterdzieste XX wieku – zanim marksistow-
ska ortodoksja położyła kres ich dysputom, ustanawiając bezwarun-
kową hegemonię biologii Iwana Miczurina, „twórczego darwinizmu” 
Trofima Łysenki i fizjologii Iwana Pawłowa. Neolamarkistowska teo-
ria środowiska i koncepcja dziedziczenia cech nabytych zderzają się 
tu z Galtonowską eugeniką. Darwinowskie idee doboru naturalne-
go i przetrwania gatunków najlepiej przystosowanych konkurują 
z de Vriesowską teorią zmienności mutacyjnej, zakładającą skoko-
we pojawianie się nowych cech dziedzicznych. Z kolei te koncepcje 
splatają się z ustaleniami genetyków, m.in. Weismannowską teorią 
„plazmy zarodkowej”, Mendlowskim prawem niezależnego dziedzi-
czenia cech oraz Johannsenowskim rozróżnieniem genotypu (ze-
społu czynników dziedzicznych) i fenotypu (efektu współdziałania 
genotypu i warunków środowiska zewnętrznego)31.

W prawdziwym zgiełku literaturoznawczych teorii ewolucji 
wybijały się także inne głosy, m.in. głos twórcy poetyki formalno-
socjologicznej, Pawła Sakulina, który darwinowskie prawa walki 
o byt i doboru naturalnego uznawał za wspólne biologii i literatu-
roznawstwu32. W jednej ze swoich rozpraw precyzował: „ewolucja 
w przyjętym przeze mnie znaczeniu stanowi odpowiednik epigene-
zy w embriologii”33. W biologii epigeneza, oznaczająca powstawanie 

31 W polskim literaturoznawstwie strukturalistycznym pojęcia fenotypu i genoty-
pu w odniesieniu do struktury utworu literackiego i tradycji literackiej wprowa-
dził J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim (1965), 
w: idem, Prace wybrane, red. W. Bolecki, t. 2: Dzieło – język – tradycja, Kraków 1998. 
W ujęciu polskiego badacza fenotyp oznacza ogół właściwości dzieła, które za-
pewniają mu indywidualny charakter i decydują o jego niepodobieństwie i za-
razem podobieństwie do innych dzieł. Z kolei genotyp dzieła to ogół norm li-
terackich zaktualizowanych w dziele i decydujących o jego przynależności do 
tradycji literackiej.

32 Zob. P. Sakulin, O wozmożnosti nomołogiczeskich obobszczenij, w: idem, Sintie-
ticzeskoje postrojenije istorii litieratury, Moskwa 1925.

33 Idem, Metoda socjologiczna w nauce o literaturze, przeł. S. Balbus, w: Teoria ba-
dań literackich za granicą. Antologia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze, 
posłowie S. Skwarczyńska, t. 2: Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945, 
cz. 4: Marksizm w badaniach literackich, Kraków 1986, s. 51. Dla atmosfery 
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zawiązków przyszłych narządów w trakcie rozwoju embrionalnego 
przez postępowe różnicowanie się komórek, jest hipotezą przeciw-
stawną teorii preformacji, głoszącej, że w komórkach rozrodczych 
znajduje się już całkowicie ukształtowany zarodek. Jego rozwój po-
lega jedynie na powiększaniu się już istniejących zaczątków. Pogłos 
tej koncepcji błąkał się natomiast w definicji konkretnej i całościo-
wej „immanentnej struktury fabuły” (przeciwstawianej abstrak-
cyjnej i schematycznej „strukturze transcendentnej”) Aleksandra 
Reformatskiego, zgodnie z którą „tematyka fabularnego ziarnka za-
wiera w sobie implicite całą fabułę, tak że kompozycyjne przedsta-
wianie jest tylko eksplicytnym wyjawianiem tej fabuły”. Innymi sło-
wy – by przywołać wyrazistszą formułę inspirowanego „nowym” 
biologizmem teoretyka literatury – rozwój lub dynamika utworu 
jest „naturalnym rozwojem ziarnka danego implicite w początkowej  
sytuacji”34.

Ruchomy zakres znaczeniowy pojęcia „ewolucja” w dobie roz-
kwitu neolamarkizmu i prawdziwej rezurekcji biologii predarwini-
stycznej w poświacie Lebensphilosophie narzucał rosyjskim teorety-
kom literatury konieczność jego precyzowania. Jewgienij Poliwanow 
termin „ewolucyjny” rezerwował dla procesów stopniowych (niemu-
tacyjnych)35. Z kolei twórca poetyki formalno-socjologicznej Paweł 
Sakulin w dialektycznym (jak pisał) rozwoju zjawisk literackich roz-
różniał rozwój ewolucyjny (immanentny) i rozwój przyczynowy 
(kauzalny), determinowany przyczynami zewnętrznymi. Pisał:

publicznej debaty nad zagadnieniami ewolucji w porewolucyjnej Rosji zna-
mienny jest fakt, że porównanie ewolucji literackiej do epigenezy w embrio-
logii podsunął Sakulinowi Anatolij Łunaczarski w trakcie dyskusji nad wy-
kładami o metodzie socjologicznej, które adwokat „syntetycznej konstrukcji 
historii literatury” wygłosił w Akademii Nauk Artystycznych (Akadiemija Chu-
dożestwiennych Nauk) w 1924 roku. Sam Łunaczarski postulował „dynamicz-
ną teorię literatury” badającą „zagadnienie praw ewolucji literatury w związ-
ku ze strategią walki klasowej” (A. Łunaczarski, Marksizm a literatura [1923],  
przeł. S. Balbus, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, s. 39).

34 A. Rieformatskij, Struktura sjużeta u L. Tołstogo, w: idem, Lingwistika i poetika, 
otwietstw. ried. G. Stiepanow, Moskwa 1987, s. 181–182.

35 Zob. J. Poliwanow, Mutacyonnyje izmienienija w zwukowoj istorii jazyka,  
w: idem, Stat’i po obszczemu jazykoznaniju, sost. A. Leontjew, Moskwa 1968, 
s. 113.
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Rozwój zawsze przebiega w obrębie rodzaju i gatunku, których wła-
ściwości go warunkują. Ów rozwój wedle natury (χατα φυσιν – jak to 
wyrażali Arystoteles i Polibiusz) nazywam tu właśnie ewolucją, w od-
różnieniu od rozwoju kauzalnego, czyli spowodowanego przyczynami 
zewnętrznymi. Dopiero dzięki takiemu rozumieniu „ewolucji” można 
uniknąć nieścisłości, a nawet zamieszania, które zazwyczaj towarzyszą 
użyciu owego szerokiego terminu36.

Badacz podkreślał, że „moment ewolucyjny przeciwstawia momen-
towi przyczynowemu, ale nie historycznemu, [...] moment ewolucyj-
ny i przyczynowy wzięte razem tworzą jedno zjawisko historyczne 
(historia = ewolucyjność + przyczynowość)”37. Usiłując scalić imma-
nentyzm formalistów z determinizmem socjologistów, Sakulin po-
rządkował zadania metodologiczne literaturoznawstwa, wyodrębnia-
jąc: 1) immanentną analizę przedmiotu w jego aspekcie statycznym 
(analiza formy i treści) i dynamicznym: a) genetycznym (twórcza hi-
storia utworu); b) ewolucyjnym (immanentny rozwój twórczości); 
2) przyczynową analizę przedmiotu pod kątem jego pochodzenia 
(analiza socjologiczna) i rozwoju (analiza historyczno-socjologicz-
na) oraz 3) pracę konstrukcyjną nastawioną na a) uogólnienia ty-
pologiczne (metoda generalizująca) oraz b) syntetyczną konstrukcję 
historii literatury wraz z uogólnieniami o charakterze nomologicz-
nym38. Jeżeli w analizie immanentnej pomocna okazuje się „metoda 
formalna”, to w porządku przyczynowym pierwszeństwo przysługu-
je – zdaniem Sakulina – metodzie socjologicznej: „najpierw należy 
poznać przedmiot jako taki, poza systemem determinacji, a dopiero 
potem badać go jako fakt społeczny i historyczny, by w końcu z po-
szczególnych faktów skonstruować system nauki (teorię)”39.

Pojęcie ewolucji biologicznej nie tylko znalazło się w epicen-
trum kontrowersji światopoglądowych i filozoficzno-politycznych, 
ale także – jak potwierdza historyk rosyjskiego modernizmu Boris 
Gasparow – stało się jedną z centralnych kategorii rosyjskiej pore-

36 P. Sakulin, Metoda socjologiczna w nauce o literaturze, s. 50.
37 Ibidem, s. 50–51.
38 Zob. ibidem, 53–54.
39 Ibidem, s. 54.
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wolucyjnej myśli awangardowej owładniętej ideą całościowego prze-
obrażenia życia40. Batalie biologów, ideologów i literaturoznawców 
przenosiły się szybko do literatury. Podstawowe kontrowersje doty-
czące natury ewolucji biologicznej, społecznej i literackiej autory-
tarnie rozstrzygał m.in. Jewgienij Zamiatin: „Znamy Darwina, wie-
my, że po Darwinie były mutacje, weismannizm, neolamarkizm. Ale 
to wszystko balkoniki, mezaniny: zasadniczym gmachem pozostaje 
Darwin. I gmach ten zamieszkują nie tylko kijanki i grzyby, ale także 
człowiek”41. Terytorium literackich sporów o naturę ewolucji określa-
ły m.in. Lamarck Osipa Mandelsztama, Neowitalista i Iwan Struczkow 
Daniiła Charmsa, Charles Darwin Nikołaja Olejnikowa, Łodiejnikow 
Nikołaja Zabołockiego i Pluskwa Władimira Majakowskiego.

Znamienne, w jaki sposób literaturoznawcy prowadzili do po-
godzenia sprzecznych tendencji w biologii ewolucyjnej pierwszych 
dekad XX wieku. Przykładowo, ze szczegółowych analiz historycz-
nej zmienności cech morfologicznych gatunku dramatu Boris Jarcho 
wyprowadzał wniosek, że stopniowa i progresywna na przestrzeni 
XVII i XVIII wieku ewolucja (dramatu), od przełomu XVIII i XIX 
stulecia zmienia się w skokową. Nie tylko w tym przypadku rozpo-
znania teoretyka literatury, swobodnie łączącego koncepcje biolo-
giczne, które dla biologów pierwszych dekad XX stulecia wydawały 
się trudne do uzgodnienia lub wprost sprzeczne, antycypowały ich 
koncyliacyjne rewizje w przyrodoznawstwie. Historycy „rosyjskiej 
szkoły formalnej” celnie podkreślają synkretyczne źródła inspiracji 
Opojazowych koncepcji ewolucji literackiej. Synkretyzm ten stresz-
czała formuła wzryw, płanomierno prowiediennyj („wybuch doko-
nany planowo”)42. W diagnozach petersburskich formalistów z jed-

40 Zob. B. Gasparow, Razwitije ili riestruktirowanije: Wzglady akadiemika T. D. Ły-
sienko w kontiekstie pozdniego awangarda (koniec 1920–1930-je gody), pieriew.  
s angl. M. Dziubienko, „Łogos” 1999, N 11/12.

41 J. Zamiatin, O litieraturie, riewolucyi i entropii, w: Estieticzeskoje samosoznanije 
russkoj kultury: 20-je gody XX wieka. Antołogija, sostaw. G. Biełaja, Moskwa 2003, 
s. 201.

42 J. Tynianow, Okres przejściowy [1924], przeł. A. Urbańska, w: idem, Fakt literac-
ki, wyboru dokonała e. Korpała-Kirszak, Warszawa 1978, s. 157. Por. idem, Pro-
mieżutok, w: idem, Poetika. Istorija litieratury. Kino, s. 181 oraz s. 511 (Kommien-
tarii ot sostawitielej [Litieraturnyj fakt]). Zob. także S. Kozłow, Litieraturnaja 
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nej strony silnie wybrzmiał mutacjonizm, a z drugiej – odbijał się 
w nich echem ortolamarkizm, który bezbłędnie wychwyciła orto-
doksyjna krytyka marksistowska.

„Nie stopniowa ewolucja, lecz skok, nie rozwój, lecz przesunię-
cie”43 – pisał Jurij Tynianow. „Procesy przebiegają skokowo, pro-
wadząc do przekształcenia anomalii we własność nowego gatunku. 
ewolucja literacka powinna być postrzegana nie jako nieprzerwa-
ny potok, nie jako dziedziczenie określonego mienia, ale jako proces 
zasadzający się na zmianie współzawodniczących form i ich prze-
tworzeniu, na skokach, wyrwach”44 – precyzował po kilku latach 
Wiktor Szkłowski. Historycy rosyjskiego literaturoznawstwa naj-
częściej wskazują, że teoretyczną wyobraźnię „formalistów” najsil-
niej stymulowały saltacjonizm i mutacjonizm Hugona de Vriesa45, 
który uznawał, że przyczynę bezkierunkowej zmienności organi-
zmów stanowią dziedziczne zmiany skokowe. Jurij Tynianow wyja-
śniał, że „zasada konstrukcyjna zarysowuje się na podstawie »przy-
padkowych« rezultatów i »przypadkowego« wypadnięcia z systemu, 
pomyłki”46. Argumentację Tynianowa powtórzył następnie Wiktor 
Szkłowski: „Nowe formy w ogóle, a szczególnie nowe formy sty-
lu literackiego powstają często wskutek utrwalenia przypadkowej 
mutacji, przypadkowej zmiany. Dzieje się to mniej więcej tak, jak 
przy wyprowadzaniu nowej odmiany bydła”47. Obie koncepcje po-
wstania nowej formy literackiej wskutek utrwalenia przypadkowe-

ewolucyja i litieraturnaja rewolucyja: k istorii idiej, w: Tynianowskij sbornik. 
Czetwiortyje Tynianowskije cztienija, Riga 1990; W. Markow, Modielirowanije li-
tieraturnoj ewolucyi w swietie idiej Tynianowa, w: Tynianowskij sbornik. Triet’i Ty-
nianowskije cztienija, Riga 1988.

43 J. Tynianow, Fakt literacki [1924], przeł. M. Płachecki, w: idem, Fakt literacki,  
s. 17.

44 W. Szkłowskij, Pamiatnik naucznoj oszybkie [1930], „Nowoje litieraturnoje obo-
zrienije” 2000, N 44, s. 158.

45 Zob. m.in. N. Braginskaja, O rabotie O. M. Freudenberg, „Sistiema litieraturno-
go sjużeta”, w: Tynianowskij sbornik. Wtoryje Tynianowskije cztienija, Riga 1986,  
s. 276.

46 J. Tynianow, Fakt literacki, s. 29.
47 W. Szkłowskij, Pis’mo A. Fadiejewu [1929], w: idem, Gamburgskij sczot. 

Stat’i – wospominanija – esse (1914–1933), sost. A. Gałuszkin, A. Czudakow, priedisł.  
A. Czudakow, kommient. i podgot. tieksta A. Gałuszkin, Moskwa 1990, s. 422.
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go rezultatu odwzorowywały biologiczną teorię mutacji, która gło-
siła przypadkowy i immanentny charakter mutagenezy niezależnej 
od czynników zewnętrznych. Redaktorzy pism Tynianowa uściśla-
ją, że w jego ujęciu „nowa forma literacka jest swoistym mutantem, 
który nie musi rozwijać się tylko w kierunku przewidzianym przez 
teorię, ale może stanowić dowolną, nową, nieoczekiwaną jakość li-
teracką (»każą literaturze odkryć Indie, a ona odkryje Amerykę« – 
Litieraturnoje siegodnia)”48. Podobne przykłady skorelowania teorii 
literatury i biologii odnajdywali w notatkach Tynianowa („gatunek 
jako gen”), które zachowały się w archiwach49.

Bliskim odpowiednikiem tego literaturoznawczego mutacjoni-
zmu Tynianowa i Szkłowskiego była hipoteza mutacyjnych skoków 
w ewolucji języka Jewgienija Poliwanowa:

Ogólnej linii ewolucji [...] nie można rozpatrywać jako nieprzerwa-
nego procesu stopniowych zmian pozbawionych przyspieszeń i zwol-
nień, nagłych skoków, a nieraz także nagłych zatrzymań. Przeciwnie, 
wiele spośród sukcesywnych zmian w tym łańcuchu należy do pro-
cesów lub „przemieszczeń” (sdwigi) o charakterze mutacyjnym lub 
rewolucyjnym50.

Na początku lat trzydziestych Poliwanow precyzował zagadnienie 
mutacji w fonologicznej ewolucji języka:

Problem stopniowego (gradacyjnego) i nagłego (mutacyjnego lub re-
wolucyjnego) charakteru zmian w języku nie jest nowy. Dyskusji pod-
dawano przy tym głównie problem występowania lub braku nagłych 
zmian w fonetycznej (dźwiękowej) warstwie aktywności językowej, po-
nieważ mutacyjny przebieg historyczno-morfologicznych, syntaktycz-
nych lub leksykalnych przemieszczeń można uznać za mniej lub bar-
dziej oczywisty i trudno podać go w wątpliwość51.

48 Zob. J. Tynianow, Poetika. Istorija litieratury. Kino, s. 511 (Kommientarii ot sosta-
witielej [Litieraturnyj fakt]).

49 Ibidem.
50 J. Poliwanow, Gdie leżat pricziny jazykowoj ewolucyi? [1931], w: idem, Stat’i po 

obszczemu jazykoznaniju, s. 79.
51 Idem, Mutacyonnyje izmienienija w zwukowoj istorii jazyka, s. 90.
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Rosyjscy formaliści nie byli pierwszymi teoretykami literatury, któ-
rzy próbowali zmienność form literackich uchwycić jako mutagene-
zę. De Vriesowską teorię mutacji odwzorowali niemal natychmiast, 
bo już kilka lat po jej ogłoszeniu w 1901 roku, dwaj literaturoznaw-
cy amerykańscy: John Preston Hoskins i John Matthews Manly. Ten 
ostatni, badając przeobrażenie antyfony w wielkanocne misterium, 
zauważył, że dokonało się ono „jednym skokiem, a nie na drodze 
niedostrzegalnych gradacji”52. Źródeł nagłej zmiany równie nieobli-
czalnej, jak skok prowadzący do powstania nowych gatunków bio-
logicznych, badacz upatrywał w inwencji twórczej. Przypominając 
koncepcję Manly’ego, Zygmunt Łempicki referował, że konkurencyj-
na wobec Darwinowskiej „nowa teoria powstawania rodzajów” za-
kładała „nagłe, choć całkiem nieznaczne przemiany, skoki. Przy tzw. 
mutacji postępowej element konstytutywny przez długi czas zosta-
je w ukryciu, po czym się nagle zjawia i wtedy powstaje nowy ga-
tunek. Przy wstecznej mutacji ginie pozornie jeden z konstytutyw-
nych elementów”53. Różnica między mutacjonizmem Tynianowa 
i Szkłowskiego a koncepcją Manly’ego polega na tym, że rosyjscy 
formaliści głosili teorię mutacji jako fundamentalne prawo ewolu-
cji literackiej, podczas gdy Manly poprzestawał na wskazaniu ana-
logii procesów literackich i zjawisk pochwyconych przez inne dzie-
dziny wiedzy.

Współcześni dosłuchali się w Opojazowych teoriach ewolucji 
pogłosów darwinizmu. Pisał Wiktor Żyrmunski:

Istnieje [...] pogląd, wyraźnie sformułowany w zbiorze Poètika i w dal-
szych pracach jego współautorów, że „nowa forma nie po to się rodzi, by 
wyrazić nową treść, lecz po to, by zluzować starą formę, która już swój 

52 Zob. J. M. Manly, Literary Forms and the New Theory of the Origin of Species, 
„Modern Philology” 1907, No. 4, s. 577–595; J. P. Hoskins, Biological Analogy 
in Literary Criticism (I. Variation and Personality, II. The Struggle for Existence 
and the Survival of the Fittest), „Modern Philology” 1909; cyt. za: Z. Łempicki, 
Idea a osobowość w historii literatury [1920], w: idem, Studia z teorii literatury, 
przedmową poprzedził R. Ingarden, Warszawa 1966, s. 114.

53 Z. Łempicki, Idea a osobowość w historii literatury, s. 114.
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artyzm utraciła”. W ten sposób zarysowuje się schemat rozwojowego 
procesu literatury, łudząco podobny do teorii Darwina, schemat, który 
pojawienie się nowych form poetyckich tłumaczy mechanicznym pro-
cesem odnawiania i przystosowywania, dokonującym się w granicach 
samej sztuki, niezależnie od innych zjawisk życia historycznego...54

Te Opojazowe koncepcje ewolucji – referował Wacław Borowy – mia-
ły „wnosić do życia literatury mechanistyczny determinizm”55. Sami 
uczestnicy Opojazu dyskwalifikowali trywializacje Darwinowskiego 
ewolucjonizmu jako „prymitywnego historyzmu”, „stopniowego do-
skonalenia się, postępu”, „pokojowego przekazywania spadku z ojca 
na syna” lub „spokojnego, stopniowego rozwoju”56. Jak wyjaśniał 
Wiktor Szkłowski: „Odmienność Opojazu wobec szkoły Aleksandra 
Wiesiołowskiego polega na tym, że Wiesiołowski postrzegał ewolu-
cję literacką jako niedostrzegalne nagromadzenie powolnych zmian. 
Jeżeli Wiesiołowski widzi, że dwa momenty w historii fabuły znacznie 
się od siebie różnią, to w przypadku nieodnalezienia pośredniczące-
go ogniwa uznaje, że zaginęło. Ja natomiast twierdzę, że fabuła rozwi-
ja się dialektycznie, odpychając się od siebie samej i jak gdyby samo-
parodiując”57.

Dialektyczna zasada przeciwieństw w skokowej teorii ewolu-
cji znajdowała uzasadnienie w dialektyce Heglowskiej58. Dla mar- 
ksistowskiego krytyka „rosyjskiej szkoły formalnej”, Władimira 
Friczego, koncepcja ewolucji jako dialektycznego rozwoju łączyła 
badaczy z Opojazu z darwinistą Ferdinandem Brunetièrem:

54 W. Żyrmunski, W sprawie „metody formalnej” [1923], przeł. S. Knisplówna, „Ży-
cie Literackie” 1947, nr 3/4, s. 69.

55 W. Borowy, Szkoła krytyków, „Przegląd Współczesny” 1937, nr 2, s. 57.
56 Zob. N. Braginskaja, O rabotie O. M. Freudenberg, „Sistiema litieraturnogo sju-

żeta”, s. 276, 280; B. ejchenbaum, Teoria „metody formalnej”, przeł. R. Łużny,  
w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, cz. 3, s. 193–194.

57 W. Szkłowskij, Triet’ja fabrika, w: idem, Gamburgskij sczot, s. 126.
58 Zob. B. Paramonow, Formalizm: mietod ili mirowozzrienije?, „Nowoje litiera-

turnoje obozzrienije” 1996, N 14. Zob. R. Wellek, Evolution of Literature, w: The 
Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas, ed. P. P. Wie-
ner, Vol. 2, New york 1973–1974, s. 171, 174. Por. B. ejchenbaum, Teoria „metody 
formalnej”, s. 196.
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Pojęciem „dialektycznego rozwoju” sztuki i literatury [...] chętnie po-
sługują się przedstawiciele kierunku „formalnego”. Dobrze wiadomo, 
jaką istotną rolę odgrywa w ich formalno-immanentnym ujęciu pro-
cesu literackiego zjawisko, które nazywają „odpychaniem” (ottałkiwa-
nije). Równie dobrze wiadomo, że mają pod tym względem swojego 
poprzednika na Zachodzie w osobie Ferdinanda Brunetière’a. W przed-
mowie do Przeglądu literatury francuskiej [...] Brunetière upatrywał na-
pędowych przyczyn rozwoju literatury, dźwigni jej ruchu postępowe-
go w dążeniu nowych pokoleń do tego, by „postępować odwrotnie” 
w stosunku do poprzedników. [...] Literatura rozwija się [...] na drodze 
„przeciwieństw”, od „tezy” do „antytezy”, przy czym ten „dialektyczny” 
rozwój ma charakter immanentnie formalny, niezależny od czynników 
pozaliterackich. […] Dla literaturoznawców-formalistów, podobnie jak 
dla Brunetière’a, sam proces „odpychania” lub „postępowania odwrot-
nie” nosi charakter immanentnie formalny, warunkowany wyłącznie 
tym, że pewien styl lub gatunek wyzionął ducha, wyczerpał się, znudził 
i powinien zostać zastąpiony przez inny59.

Obok Opojazowych koncepcji ewolucji literackiej Fricze przywoły-
wał także idee „formalno-dialektycznego” rozwoju literatury Iwana 
Rozanowa, który w artykule o Rytmie epok ustanawiał trzy zasady 
rządzące życiem literatury: przyciąganie, odpychanie i inercję60. Nie 
trzeba dodawać, że teoretykom z marksistowskich nurtów literatu-
roznawczych takie „immanentnie formalne” koncepcje dialektycz-
nego rozwoju artystycznej nadbudowy nie mogły wystarczać61.

Opojazowe teorie ewolucji literackiej były zasilane zatem równo-
cześnie przez splecione, niejednokrotnie wzajemnie konkurencyjne, 
nurty biologiczne wywodzące się z XVIII i XIX wieku. Wypowiedzi 
„rosyjskich formalistów” oraz ich krytyków uwypuklają przede 
wszystkim de Vriesowski mutacjonizm, saltacjonizm, teorie autoge-
netyczne i Darwinowską zasadę antytezy. Historycy „rosyjskiej szko-
ły formalnej” dosłuchali się tu też pogłosów Goetheańskiej teorii po-
larności (m.in. koncepcja walki ody z elegią Jurija Tynianowa, walki 

59 W. Fricze, Problemy iskusstwowiedienija, s. 87–88.
60 Ibidem, s. 88.
61 Ibidem, s. 91.
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młodszej i starszej linii Wiktora Szkłowskiego)62 oraz Lamarckowskiej 
koncepcji równowagi systemu. Magnitogorski historyk wschodnioeu-
ropejskiego strukturalizmu, Siergiej Czugunnikow, odnalazł w teorii 
literackiej ewolucji Jurija Tynianowa klasyczne pojęcia Goetheańskiej 
morfologii: protofenomenu i metamorfozy. Z kolei Michaił Jampolski 
trafnie zdiagnozował lamarkistowskie podłoże Tynianowowskiej kon-
cepcji ewolucji literackiej jako „przemiany systemów”63:

Sam termin „ewolucja” Tynianow zaczerpnął z dziewiętnastowiecznych 
teorii biologicznych. Artykuł [O ewolucji literackiej – T. B.-T.] przeczy-
tać można na różnych poziomach. Na przykład jako próbę prestruktu-
ralistycznej poetyki. Ponieważ wszystkie elementy kultury są funkcjo-
nalnie ze sobą powiązane, to genetyczna, powolna zmiana okazuje się 
niemożliwa i trzeba myśleć w kategoriach ewolucyjnych przemieszczeń, 
„zmiany systemów”. W istocie rzeczy Tynianow dosłownie wykorzystu-
je tu Lamarckowski model ewolucji naturalnej. Zgodnie z koncepcją La-
marcka zrównoważony system biologiczny ciąży ku trwałej stabilności, 
która może zostać naruszona tylko przez wpływy z zewnątrz gwałtow-
nie destabilizujące system i prowadzące do jego załamania 64.

Tę niezwykłość Tynianowowskiej koncepcji ewolucji literackiej 
przenikliwie rozpoznał Szkłowski: „Trudno tu mówić o ewolucji, 
ponieważ nie ma cech doskonalenia, powinniśmy raczej mówić 
o przemieszczeniu systemu lub o przesunięciu wewnątrz pejzażu. 
Zmieniają się nie rzeczy, ale kąt widzenia. Ale przecież rzeczy także 
podlegają zmianom. Niedostatek Archaistów i Puszkina to (metodo-
logicznie poprawne) wyizolowanie dwóch linii, zadanie stereome-
tryczne rozwiązane na płaszczyźnie”65. Formalistyczne koncepcjie 

62 Zob. S. Czugunnikow, Protofienomien w tieorijach russkogo formalizma: for-
malnaja poetika i niemieckaja morfołogiczeskaja tradicyja, w: Russkaja tieori-
ja 1920–1930-je gody. Matieriały 10-ch łotmanowskich cztienij, Moskwa, diekabr’ 
2002 g., sostaw., otwietstw. ried. S. Zienkin, Moskwa 2004.

63 J. Tynianow, O ewolucji literackiej [1927], przeł. A. Pomorski, w: idem, Fakt lite-
racki, s. 47.

64 M. Jampolskij, Istorija kultury kak istorija ducha i jestiestwiennaja istorija, „No-
woje litieraturnoje obozrienije” 2003, N 59, s. 44.

65 Cyt. za: ibidem, s. 47.
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ewolucji literackiej wzorowane na modelach ewolucji biologicznej 
Michaił Jampolski wyjaśniał definitywnym odrzuceniem estetycznej 
historii literatury typu platońskiego: 

Kiedy tylko historia literatury przestaje być bezpośrednią translacją 
platońskich idei, tj. skonstruowaną estetyczną i konceptualną pseudo-
historią, zjawiska literackie upodobniają się do biologicznych. A ści-
ślej: anachronicznie zachowują ślady własnej genezy. Historia dosłow-
nie żyje w organizmie żywym jak atawistyczny organ, jak utrwalony 
ślad filogenezy. Właśnie dlatego ewolucyjny schemat historii naturalnej 
(biologicznej lub geologicznej) nabiera szczególnej aktualności66.

To właśnie stąd – podsumowuje Jampolski – wynika „dziwność całej 
Tynianowowskiej filologii”67.

Formalistyczne ujęcia ewolucji literackiej były na tyle nieorto-
doksyjne, że Paweł Miedwiediew/Michaił Bachtin kwestionował na-
wet zasadność użycia terminu „ewolucja” przez badaczy z Opojazu:

W koncepcji formalistów między zmieniającymi się w historii litera-
tury formami brak jakichkolwiek relacji o charakterze ewolucyjnym, 
jakbyśmy szeroko nie rozumieli słów „ewolucja” i „rozwój” [...]. Wal-
ka i zmiana nie stanowią żadnych prawideł ewolucji [...]. Aby wykryć 
związek ewolucyjny, trzeba pokazać coś całkiem innego: trzeba miano-
wicie pokazać, że dwa zjawiska są istotnie ze sobą związane, że jedno – 
poprzedzające – istotnie i koniecznie określa drugie – następujące68.

Tymczasem, jak dowodził Miedwiediew,

Tynianow wcale nie pokazał, że Dierżawinowskie przemieszczenie ody 
Łomonosowa zostało przygotowane wewnątrz samej ody Łomonoso-
wa, [...] że w niej samej wykrystalizowały się sprzeczności, które do-
prowadziły do wysadzenia jej od środka i powstania jakościowo nowe-
go tworu – ody Dierżawina69.

66 Ibidem, s. 45.
67 Ibidem, s. 46.
68 P. Miedwiediew, Formalnyj mietod w litieraturowiedienii. Kriticzeskoje wwiedie-

nije w socyołogiczeskuju poetiku, ried. I. Pieszkow, Moskwa 2003, s. 177–178.
69 Ibidem, s. 179.
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Rozpoznania Miedwiediewa Boris Gasparow odczytał jako symp-
tomatyczną dla tego okresu mieszaninę „dialektycznej” frazeologii 
marksistowskiej i idei różnojęzyczności nasadzonych na lamarki-
stowski szkielet myśli ewolucyjnej70.

Na przeciwległym ideologicznym i teoretycznym biegunie pore-
wolucyjnego literaturoznawstwa rosyjskiego uzgodnienia saltacjoni-
zmu i Darwinowskiego ewolucjonizmu próbował Władimir Fricze. 
W projekcie socjologii stylów literackich wykładał prawa rozwoju 
skokowego i stopniowego, dokonującego się na drodze częściowych 
przekształceń, obserwowanych w życiu gatunków literackich i sty-
lów (metod twórczych). Głosił, że:

[…] rozwój formacji gatunkowych i stylistycznych odbywa się albo 
ostrymi skokami, albo przez powolne zmiany; na drodze „rewolucji” 
lub „ewolucji”. Rozwój form poetyckich odbywa się „skokami” w wy-
padkach, gdy w sferze produkcji zachodzą ostre zwroty lub gdy jedna 
klasa zastępuje drugą, albo wreszcie wówczas, kiedy w obrębie psycho-
ideologii klasowej następują istotne i gwałtowne przekształcenia wsku-
tek przyczyn zewnętrznych. Natomiast „ewolucyjny” rozwój tych form, 
rozwój drogą zmian częściowych, dokonuje się wtedy, kiedy w obrę-
bie bazy ekonomicznej, w strukturze klasowej i w psychoideologii da-
nej klasy panuje względna stabilność i nie ma miejsca na istotne zmia-
ny oraz wstrząsy. To najogólniejsze prawo rozwoju gatunków i stylów 
można zilustrować całym szeregiem potwierdzających przykładów71.

Odcinając się od formalistycznych koncepcji immanentnej ewolucji 
szeregu literackiego, Fricze wyjaśniał, że nawet „w granicach spokoj-
nej »ewolucji« gatunkowej nie mamy bynajmniej do czynienia z sa-
morzutnym ruchem wewnątrzgatunkowym; poszczególne momenty 
owej ewolucji są w ostatecznym rachunku również ściśle uwarun-
kowane pod względem przyczynowym przez aktywność grup spo-

70 B. Gasparow, Razwitije ili riestruktirowanije.
71 W. Fricze, Problemy socjologii stylów literackich, przeł. S. Balbus, w: Teoria ba-

dań literackich za granicą. Antologia, s. 73.
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łecznych”72. Badacz wyraźnie podkreślał odmienność własnego uję-
cia ewolucji literackiej od koncepcji członków Opojazu:

Te mniej czy bardziej ostre skoki w rozwoju stylu jako najogólniejszej 
metody twórczej […] nie stanowią procesu, który byłby immanentny 
samej poezji (tzn. nie jest to określony chwyt literacki polegający na sa-
morzutnym przechodzeniu zjawisk we własne przeciwieństwa dlatego 
tylko, że wyczerpały już zainteresowanie sobą lub na przykład „znudzi-
ły się” publiczności), stanowią natomiast odbicie autonomicznego, dia-
lektycznego procesu rozwoju społeczeństwa, jako podstawy produk-
cyjnej i struktury klasowej – na płaszczyźnie życia stylów73.

Swoje rozważania podsumowywał w następujący sposób: 

O ile gwałtowne skoki w rozwoju stylu jako zasadniczej metody twór-
czej pokrywają się z przełomowymi momentami historii rozwoju pro-
dukcyjnych oraz klasowych podstaw społeczeństwa, o tyle w ramach 
bardziej stabilnego bytowania danych formacji ekonomicznych i kla-
sowych rozwój stylów postępuje nie skokami, nie antynomicznie, nie 
przez negację negacji, ale przez zmiany częściowe, nienaruszające głę-
bokiej zasady stylu; postępuje „ewolucyjnie”74.

Poglądy Władimira Friczego na proces historycznoliteracki odbi-
ły się echem w programach estetycznych ugrupowań postprolet-
kultowskich Litfrontu, Października i Kuźnicy oraz w niektórych 
projektach RAPP-u, który od drugiej połowy lat dwudziestych dyk-
tował program ortodoksyjnie marksistowskiego literaturoznawstwa 
i praktyki twórczej.

wersologiczny morganizm

Jednym z najradykalniejszych przejawów literaturoznawczego anty-
darwinizmu były aktualizacje genetyki Morganowskiej, która w Rosji 

72 Ibidem, s. 74.
73 Ibidem, s. 75.
74 Ibidem, s. 75–76.
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sowieckiej została dosłownie unicestwiona przez biologię miczuri-
nowską i „twórczy darwinizm” (ektogeniczny lamarkizm) Trofima 
Łysenki75. Jednak jeszcze do początku lat trzydziestych – jak wyja-
śnia eduard Kołczynski – płaszczyzny uzgadniania darwinizmu i ge-
netyki pozostawały ważnym obszarem kształtowania się metodolo-
gii dialektycznego materializmu w biologii76. Chromosomową teorię 
dziedziczności najwierniej odwzorowały koncepcje byłego uczestni-
ka Moskiewskiego Koła Lingwistycznego, Borisa Jarcho: idea dzie-
dziczenia cech w ewolucyjnej teorii dramatu i swoisty wersologicz-
ny morganizm, unaoczniający prawa rekombinacji homologicznej, 
prowadzącej do powstania nowych genotypów mowy poetyckiej. 
Jeden z najznakomitszych rosyjskich wersologów pisał:

Mowa tu o zjawisku krzyżowania się chromosomów (crossing-over), 
które zostało odkryte przez Batesona i Punneta, a następnie potwier-
dzone w badaniach szkoły Morganowskiej. [...] W wyniku krzyżowania 
muszek owocowych (Drosophila melanogaster), z których:
a) samiec posiada chromosom bV, zawierający gen koloru czarnego (b) 
i gen normalnych skrzydeł (V),
b) samica posiada chromosom Bv, zawierający gen koloru szarego (B) 
i gen szczątkowych skrzydeł (v)
– powstają mieszańce bv (czarne ze szczątkowymi skrzydłami) i BV (sza-
re z normalnymi skrzydłami). Schemat crossing-over wygląda tak77:

Chromosomy    Sprzężenie Rozszczepienie Rekombinanty
   rodziców
Chromosomy rodziców    Sprzenie Rozszczepienie                    Rekombinanty

  

75 Zob. D. Joravsky, The Lysenko Affair, Cambridge, Ma. 1970.
76 Zob. e. Kołczynskij, Niesostojawszyjsia „sojuz” fiłosofii i biołogii (20–30-je gg.).
77 Jarcho uprzedza w przypisie, że schemat crossing-over został znacznie 

uproszczony.
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Jeżeli zatem w Morganowskiej genetyce zjawisko crossing-over 
oznaczało wymianę odpowiadających sobie odcinków chromatyd 
między chromosomami homologicznymi i prowadziło do powsta-
nia rekombinantów, to w poetyce Borisa Jarcho porównywalna re-
kombinacja jednostek miary wierszowej dolnika i trymetru sylabo-
tonicznego dawała hybrydy w postaci sylabotonicznych logaedów 
i trymetrów o zmiennej anakruzie. Trzeba podkreślić, że wersolo-
giczny morganizm Borisa Jarcho, podobnie jak inne omawiane tu 
teorie literackiej ewolucji, zasługują na poważne traktowanie przede 
wszystkim dlatego, że nie są wytworem pojedynczego umysłu, ale 
wynikają z syndromu światopoglądowego o wyraźnie określonych 
tradycjach historycznych.

Wersologiczne crossing-over było w koncepcji Borisa Jarcho jed-
nym ze szczególnych przypadków wzmiankowanego w konspekcie 
Metodologii ścisłego literaturoznawstwa „krzyżowania źródeł”, któ-
re badacz uczynił podstawowym motorem zmienności genetycznej 
w literaturze, a zatem czynnikiem wyzwalającym literacką ewolu-
cję78. Wyjaśniał: „Niektóre cechy A i B tworzą nowy kompleks (ce-
chy dominujące), inne natomiast (zarówno z A, jak i z B) są odrzu-
cane (cechy recesywne). egzemplifikacje tego procesu są częste we 
wszystkich dziedzinach formy”79. Formułując jak najpoważniej to 
nadrzędne prawo literaturoznawczej hybrydyzacji, Jarcho odwoły-
wał się do terminologii Gregora Mendla: „Cechy rodzicielskie, które 
przechodzą na mieszańca albo zupełnie, albo prawie niezmienione, 
a przeto przedstawiają cechy samego mieszańca, będziemy odtąd na-

78 W polskim literaturoznawstwie strukturalistycznym tezy o „krzyżowaniu się 
postaci gatunkowych” sformułował I. Opacki (idem, Krzyżowanie się posta-
ci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, „Pamiętnik Literacki” 1963, 
nr 4). Inaczej jednak niż rosyjski wersolog, badacz nie podjął problemów mię-
dzygatunkowej hybrydyzacji, prowadzącej do powstawania nowych gatunków. 
W podszytych darwinizmem rozważaniach akcentował ewolucyjną ciągłość 
postaci gatunkowych uzyskaną dzięki powolnym przemianom i zapewniającą 
jedność nurtu gatunkowego (zob. A. Nawarecki, Czy Ireneusz Opacki był darwi-
nistą?, „świat i Słowo” 2010, nr 1).

79 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 259.
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zywali d o m i n u j ą c y m i, zaś te, które są w połączeniu niewidocz-
ne – r e c e s y w n y m i”80.

Nie był to jedyny przypadek aktualizacji Mendlowskiej teo-
rii dziedziczenia cech w literaturoznawczym wykładzie moskiew-
skiego formalisty, który przeprowadzając badania nad dramato-
logią Corneille’a, właściwie „powtarzał” doświadczenia czeskiego 
zakonnika z grochem. „Jeżeli, przykładowo, ustalając rozkład ge-
nów w potomstwie roślin zauważamy, że kwiaty białe występują 
na przemian z żółto-fioletowymi, to »biały« i »żółto-fioletowy« są 
równowartościowymi cechami. Jeżeli w trakcie dalszego krzyżowa-
nia – wyjaśniał literaturoznawca, a nie biolog – pojawiają się kwia-
ty żółte i kwiaty fioletowe (żółto-fioletowe okazały się heterozygota-
mi i rozszczepiły się), to »żółto-fioletowy« stanowi już dwie cechy”81. 
Mendlowskie prawo czystości gamet (lub rozszczepiania się cech) 
głosi, jak wiadomo, że każdy z pary czynników dziedzicznych (dziś 
nazywanych genami) warunkujących daną cechę organizmu wystę-
puje w gametach pojedynczo. W wyniku połączenia się gamet orga-
nizmy potomne zawierają obydwa czynniki, ale ujawnia się tylko je-
den z nich (dominujący). Z kolei prawo niezależnego dziedziczenia 
cech orzeka, że przy krzyżowaniu dwóch organizmów różniących 
się więcej niż jedną cechą – każda z nich dziedziczona jest nieza-
leżnie82. Bez reszty owładnięta przez biologię wyobraźnia literaturo-
znawcy podszepnęła mu przykład rozszczepiania się cech w drama-
tologii: Corneille w Examen de „La Suivante” rozróżniał początkowo 
trzy sposoby łączenia scen: 1) bruit (rozlega się głos nowej postaci); 
2) vue (postać jest widoczna w oddali); 3) présence et discours (nowo 
przybyły włącza się do rozmowy innych postaci). W Discours sur le 
poème dramatique Corneille uznał już jednak za konieczne rozbić tę 
ostatnią cechę na dwie. Zdarza się bowiem „obecność” bez „rozmo-
wy” (gdy postać się ukrywa)83. W odrębnej, poświęconej dramatom 
Corneille’a „etiudzie z teorii gatunku” dystynktywne cechy komedii 

80 G. Mendel, Badania nad mieszańcami roślin, z wydania e. Tschermaka, przeł. 
W. Wolska, Warszawa 1915, s. 7.

81 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 68–69.
82 Ibidem, s. 648 (Kommientarii).
83 Ibidem, s. 69.
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i tragedii – „dziedziczne” i „nabyte” – uczony explicite identyfikował 
z cechami płciowymi w biologii. Na podstawie „prawa niezależno-
ści cech” z genetyki Jurija Filipczenki, które – jak przesądzał Jarcho – 
„w nauce o literaturze można sformułować dokładnie tak samo, jak 
w naukach przyrodniczych”, wyodrębniał cechy: 1) stałe, 2) zmien-
ne i 3) ewoluujące. Wśród tych ostatnich rozróżniał właśnie cechy: 
а) dominujące i b) recesywne84.

Do genetyki Filipczenki odwoływała się też Olga Freudenberg, 
dowodząc, że „w kulturze i w organizmie mamy do czynienia z ca-
łokształtem cech, które ewoluują niezależnie od siebie”85. Pogłosu 
ustaleń biologów dotyczących drugorzędowych cech płciowych do-
słuchać się można w koncepcji Jurija Tynianowa, który uznawał, że 
o rozpoznawalności danego gatunku literackiego przesądzają wy-
łącznie cechy drugorzędowe: „Wystarczającym i koniecznym wa-
runkiem istnienia jedności gatunku pomiędzy kolejnymi epokami 
wydaje się zachowanie cech »drugoplanowych« [wtorostiepiennyje], 
w rodzaju rozmiarów konstrukcji”86.

Jeżeli w pismach badacza wywodzącego się z Moskiewskiego 
Koła Lingwistycznego chromosomową teorię dziedziczności naj-
wierniej odwzorowały wersologiczny morganizm i koncepcja dzie-
dziczenia cech w ewolucyjnej teorii dramatu, to w Opojazie men-
delizm odbił się echem przede wszystkim w teorii recesywności 
Wiktora Szkłowskiego. Z ustaleń Gregora Mendla wywodzą się ta-
kie oto prawa ewolucji literackiej: „Dziedziczenie w procesie zmian 
szkół literackich to dziedziczenie nie z ojca na syna, ale z wuja na 
bratanka”87. Boris Jarcho rozwiewał możliwe wątpliwości: „podo-
bieństwo z wujkiem przez ojca jest w pełni naturalne i w przyrodzie 
spotykane na każdym kroku – mendelizm i Galtonowskie prawo re-
gresji”88. W innym miejscu Szkłowski wyjaśniał, że „utwory literac-
kie nie powstają przez pączkowanie tak, jak zwierzęta niższe, ale na 

84 Zob. B. Jarcho, Komiedii i tragiedii Kornela (Etiud po tieorii żanra), podgot. tiek-
sta, publ., primiecz. M. Akimowa, „Philologica” 1999–2000, N 6.

85 O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra, s. 25–26.
86 Zob. J. Tynianow, Fakt literacki, s. 18.
87 W. Szkłowskij, Rozanow, Pietrograd 1921, s. 5.
88 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 27.
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drodze krzyżowania różnych osobników, jak u zwierząt wyższych”89. 
Pokazywał też, że utajone cechy dziedziczne ujawniają się dzięki nie-
oczekiwanym zmianom środowiska:

Gatunki istnieją w pisarzu jak cechy czarnego królika w białym, który 
jest potomkiem czarnego i białego.
Ogólcie go na mrozie. Wyrośnie mu czarna sierść.
W zoologii robi to Zawadowski.
Zmiany klimatyczne to fakt pozaliteracki90.

Przewodniczący Opojazu powoływał się na autorytet embriologa, 
którego rozsławiły eksperymentalne badania nad prawami rozwoju 
i rozmnażania się zwierząt, a zwłaszcza nad zależnością rozwoju em-
brionalnego od czynników zewnętrznych. Szkłowski przytaczał roz-
poznania samego Michaiła Zawadowskiego: „W ten sposób odpo-
wiedź tkanek zwierzęcych na bodźce zewnętrzne – w tym przypadku 
zimno – determinowana jest przez cechy dziedziczne istoty żywej, 
określona przez wewnętrzne siły obecne w niej od samego począt-
ku”91. Boris Gasparow komentował genetyczny koncept petersbur-
skiego formalisty:

Jest w najwyższym stopniu znamienne, że zarówno w eksperymencie 
Zawadowskiego, jak i w jego literaturoznawczej ekstrapolacji dokona-
nej przez Szkłowskiego, środowisko, choć zostaje uznane za czynnik 
istotny, to jednak jest rozumiane jako wroga, zewnętrzna siła: jego od-
działywanie na organizm jest dramatyczne i okrutne. To raczej atak niż 
wpływ. Ale nawet ta niebezpieczna ingerencja środowiska może ujaw-
nić i tym samym odnowić tę cechę dziedziczną, która już odcisnęła się 
w organizmie, gotowej ujawnić się w ukierunkowanej formie dzięki 
właściwemu przypomnieniu92.

Do eksperymentów Michaiła Zawadowskiego Szkłowski miał jesz-
cze powrócić: 

89 W. Szkłowskij, Gamburgskij sczot, s. 396.
90 Ibidem, s. 347.
91 Ibidem, s. 348.
92 B. Gasparow, Razwitije ili riestruktirowanije.
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Powiadam, że pisarz ma nie dwie dusze, ale że jednocześnie należy do 
kilku linii literatury. Tak samo w biografii człowieka pochodzącego od 
niepodobnych do siebie pod względem psychicznym ojca i matki domi-
nuje raz linia matki, raz linia ojca. Czarny królik nie miesza się z białym; 
nie otrzymujemy królika szarego, ale otrzymujemy albo białego, albo 
czarnego. Tak samo pisarz należy do kilku gatunków literackich93.

Boris Gasparow podkreśla, że członkowie Opojazu i Lefu dobrze 
rozpoznali i precyzyjnie sformułowali pokrewieństwo „formali-
stycznych” i genetycznych wyobrażeń na temat organizmu i ewolu-
cji: „odniesienia do genetyki (obok innych nauk przyrodniczych) 
okazały się prostym, choć peryferyjnym sposobem podkreślania 
obiektywizmu i naukowej ścisłości badań literackich – cech, które 
w prawdziwie naukowej pracy uznawali za rozstrzygające Wiktor 
Szkłowski, Roman Jakobson i Osip Brik”94. Nie tylko w tych przypad-
kach epokowe odkrycia w biologii stymulowały rewolucyjne projek-
ty poetologiczne i lingwistyczne. Na korelację genetyki i lingwistyki 
pierwszego czterdziestolecia XX wieku miał później zwrócić uwagę 
Roman Jakobson w recenzji z monografii Françoisa Jacoba o histo-
rii idei dziedziczności w biologii. Pisał: „wskutek znaczącego zbiegu 
okoliczności Praskie Koło Lingwistyczne i genetyk Jacob zdefinio-
wali przedmiot swoich badań jako »system systemów«”95.

nomogeneza tropów, gatunków i języków

„Dla mnie nomogeneza formy poetyckiej to jeden z najbardziej pa-
sjonujących problemów filologii. Zawsze chciałem wykryć te »we-
wnętrzne prawa« języka poetyckiego, które rozwijając się w cza-
sie, określają immanentny rozwój literatury”96 – wyznawał Maksim 
Szapir. W innej wypowiedzi przenosił prawa nomogenezy z we-

93 W. Szkłowskij, Gamburgskij sczot, s. 349.
94 B. Gasparow, Razwitije ili riestruktirowanije.
95 R. Jakobson, Life and Language [rec. z: The Logic of Life: A history of Heredity by 

François Jacob, New york 1974], „Linguistics” 1974, No. 138, s. 99.
96 M. Szapir, U istokow russkogo czetyriechstopnogo jamba: gieniezis i ewolucyja 
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wnętrznej charakterystyki szeregu literackiego na poziom metanau-
kowy. Dwie zbieżne, lecz niezależne od siebie koncepcje semantycz-
no-wersologiczne Maksima Kenigsberga i Jurija Tynianowa dia-
gnozował jako „czysty przypadek konwergencji idei filologicznych, 
jeden z najwyrazistszych przejawów nomogenezy myśli naukowej”97. 
W obu wypowiedziach niezrównany historyk Moskiewskiego Koła 
Lingwistycznego odwołał się do tego samego, nieoczekiwanie wciąż 
żywego i produktywnego w refleksji humanistycznej, modelu kon-
ceptualnego, który zachwycił bohaterów jego archiwalnych poszuki-
wań: Jurija Tynianowa i Romana Jakobsona.

Lew Berg głosił nomogenezę jako antydarwinistyczną teorię ewo-
lucji podporządkowanej ściśle określonym prawom. Ortogenetyczna 
teoria nomogenezy wykluczała przypadkową zmienność organi-
zmów i zakładała, że ich teleologiczny rozwój przebiega skokowo, 
konwergencyjnie (paralelnie) z niezliczonych form pierwotnych 
(polifiletycznie), a nie, jak sądził Darwin – mono- lub oligofiletycz-
nie i dywergencyjnie, na drodze stopniowych, trudno zauważal-
nych zmian98. Głośny Nomogienez, ili ewolucyja na osnowie zakono-
miernostiej Lwa Berga był prawdopodobnie przedmiotem dyskusji 
Tynianowa i Jakobsona w Praskim Kole Lingwistycznym w końcu 
lat dwudziestych99.

Do tej antydarwinistycznej koncepcji zdają się odsyłać uwagi 
Tynianowa o zjawisku konwergencji w ewolucji literackiej:

Plemiona południowoamerykańskie tworzą mit prometejski bez wpły-
wów antyku śródziemnomorskiego. Mamy do czynienia z faktami 

ritma (k socyolingwisticzeskoj charaktieristikie sticha ranniego Łomonosowa), 
„Philologica” 1996, Vol. 3, N 5–7, s. 88–89.

97 M. Szapir, [Wstupitielnaja zamietka], w: M. Kenigsberg, Iz stichołogiczeskich 
etiudow. 1. Analiz poniatija „stich” [1923], podgot. tieksta i publ. S. Mazur,  
M. Szapir, wstup. zamietka i primiecz. M. Szapir, „Philologica” 1994, N 1, s. 149.

98 Zob. L. Berg, Nomogienez, ili ewolucyja na osnowie zakonomiernostiej, Pietier-
burg 1922; K. Zawadskij, A. Gieorgijewskij, K ocenkie ewolucyonnych wzgladow 
L. Berga. Wwiedienije, w: L. Berg, Trudy po tieorii ewolucyi 1922–1930, Lenin-
grad 1977.

99 Zob. J. Tynianow, Poetika. Istorija litieratury. Kino, s. 511 (Kommientarii ot sosta-
witielej [Litieraturnyj fakt]).
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konwergencji, zbieżności. Te fakty mają tak wielkie znaczenie, że zu-
pełnie przesłaniają zarówno psychologiczne podejście do zagadnienia 
wpływów, jak też kwestie chronologii [...]. Czas i kierunek „wpływu” 
determinowany jest przez istniejącą sytuację w literaturze. Wpływ ten 
daje artyście zgodne z funkcją elementy formalne, służące jej rozwinię-
ciu lub umocnieniu. Gdy zaś „wpływ” taki nie zaistnieje, analogiczna 
funkcja również i w tym wypadku prowadzić może do analogicznych 
elementów formalnych100.

Tynianowowskie odwołania do aktualnych koncepcji biologicznych 
lat dwudziestych, w tym także do kluczowej w nomogenezie Berga 
teorii konwergencji, historycy „rosyjskiej szkoły formalnej” tłuma-
czą prywatnymi kontaktami literaturoznawcy z immunologiem i wi-
rusologiem Lwem Zilberem i – równocześnie – wpływem koncepcji 
konwergencji fonetycznych rozwijanej od 1920 roku przez Jewgienija 
Poliwanowa101. Wybitny lingwista tak podsumowywał swoje rozwa-
żania o mutacyjnych zmianach w dźwiękowej historii języka:

Fonetyczne dywergencje i konwergencje [...] wzajemnie się warunku-
ją lub, ściślej mówiąc, stanowią dwie strony tego samego mutacyjnego 
procesu. Oczywiście, mając na względzie te przypadki, w których dy-
wergencja ściśle związana jest z konwergencją, możemy wnioskować 
o mutacyjnym charakterze dywergencyjnego przemieszczenia [sdwig] 
na tej samej zasadzie, na jakiej mówiliśmy o mutacyjnym charakterze 
konwergencji102.

Koncepcję ewolucji językowej Poliwanowa charakteryzował jednak, 
podobnie jak bliźniaczą teorię ewolucji literackiej Tynianowa, syn-
kretyzm, pozwalający założyć współobecność mutacji i stopniowych 
(niemutacyjnych), długotrwałych zmian, które Poliwanow określał 
jako „ewolucyjne”, zdając sobie sprawę ze zmian semantycznego za-

100 J. Tynianow, O ewolucji literackiej, s. 62.
101 Zob. J. Tynianow, Poetika. Istorija litieratury. Kino, s. 511 i 529 (Kommientarii ot 

sostawitielej [Litieraturnyj fakt i O litieraturnoj ewolucyi]). Komentatorzy przy-
wołują też W. Winogradowa, który źródeł Tynianowowskiej koncepcji konwer-
gencji upatrywał w teorii języka J. Baudouina de Courtenay (ibidem, s. 529).

102 J. Poliwanow, Mutacyonnyje izmienienija w zwukowoj istorii jazyka, s. 112–113.
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kresu terminu „ewolucja” pod wpływem nowoczesnej biologii anty-
darwinistycznej103.

Roman Jakobson, inaczej niż Tynianow, o fascynacji biologią 
Berga pisał wprost: „Na przestrzeni wielu lat, począwszy od lat dwu-
dziestych żywo interesowałem się problemami zbieżności między 
biologią a lingwistyką. W młodości uderzyła mnie praca wielkie-
go rosyjskiego uczonego Berga, którego książka Nomogieniez ukaza-
ła się w początku lat dwudziestych w języku rosyjskim, a następnie  
w j. angielskim. Książka ta wiele mnie nauczyła o ewolucji. Zacytowałem 
niektóre idee Berga w książce O ewolucji fonetycznej z 1929 roku”104. 
Nomogeneza stała się modelem ewolucji języków eurazjańskich, 
którą prascy strukturaliści ujmowali jako autogenetyczny, konwer-
gencyjny, nieliniowy rozwój podporządkowany immanentnym pra-
wom i skłonnościom językowego organizmu do docelowej ewolu-
cji105. Właśnie ta priedraspołożennost’ k priedopriedielennoj ewolu-
cyi stanowiła o możliwości odnajdywania podobieństw genetycznie 

103 Ibidem, s. 113.
104 R. Jakobson, Żyt’ i goworit’, w: idem, Jazyk i biessoznatielnoje, pieriew. s angl. 

i franc. K. Gołubowicz et al., sost., wstup. słowo K. Gołubowicz, K. Czuchru-
kidze, ried. pieriewodow F. Uspienskij, Moskwa 1996, s. 203. Nomogieniez...  
L. Berga Jakobson przywołuje bezpośrednio – obok takich biologów, jak:  
A. Meyer, M. Nowikow, M. Osborne, L. Plate – w rozprawach: O tieorii fonoło-
giczeskich sojuzow mieżdu jazykami, w: idem, Izbrannyje raboty, pieriew. s angl., 
niem., franc. jazykow, sostaw., obszcz. ried. W. Zwiegincew, priedisł. W. Iwanow, 
Moskwa 1985, s. 92 (org. referat Sur la théorie des affinités phonologiques entre 
les langues wygłoszony na IV Międzynarodowym Kongresie Językoznawców 
w Kopenhadze), Principes de Phonologie Historique oraz Remarques sur lévo-
lution phonologique du Russe comparée à celle des artres langues Slaves, prze-
drukowanych w: R. Jakobson, Selected Writings, t. 1: Phonological Studies, The 
Hague–Paris 1971. W licznych rozprawach Jakobson przywoływał Bergowskie 
pojęcia i terminy bez podania ich źródła. O swoim zainteresowaniu nomoge-
nezą Jakobson pisał też w 1929 roku do W. Szkłowskiego (zob. Kommientarii 
ot sostawitielej [Litieraturnyj fakt], w: J. Tynianow, Poetika. Istorija litieratury. 
Kino, s. 511).

105 Zob. P. Sériot, Structure et totalité: Les origines intellectuelles du structuralisme 
en Europe centrale et orientale, Paris 1999; idem, The Impact of Czech and Rus-
sian Biology on the Linguistic Thoughts of the Prague Linguistic Circle, w: Prague 
Linguistic Circle Papers/Travaux du cercle linguistique de Prague nouvelle série,  
Vol. 3, eds. e. Hajičová, T. Hoskovec, O. Leška, Z. Skoumalová, Prague 1999.
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niespokrewnionych języków. Pojęcia konwergencji, zakonomier-
nosti rozumianej jako prawo teleologicznego rozwoju i pokrewień-
stwa (srodstwo) wiązały praską lingwistykę z biologicznymi teoriami 
Berga i romantyczną filozofią przyrody – m.in. z Goetheańską ideą 
Wahlverwandtschaft, którą Jakobson tłumaczył nie jako „pokrewień-
stwo z wyboru”, ale jako „konwergencję rozwoju”106. Pojęcia te legły 
również u podstaw Jakobsonowskiej teorii sojuszów językowych od-
zwierciedlającej ideologię eurazjańską. Sojusze te zawiązywały się 
w efekcie mimetycznego, strukturalnego upodobnienia pierwot-
nie odległych języków – nie wskutek adaptacji do warunków śro-
dowiska zewnętrznego, ale w rezultacie preformistycznego rozwija-
nia inherentnych im struktur107. Warto przypomnieć, że Lew Berg, 
formułując prawa ewolucji biologicznej, w punkcie wyjścia swoich 
rozważań umieszczał obserwacje konwergencyjnego powstawania 
nowych form językowych108.

Nomogenetyczna hipoteza ewolucyjna Berga z kluczowymi 
dla niej pojęciami praw ewolucyjnych (zakonomiernost’) i „przy-
spieszenia filogenetycznego” (wyprzedzenia filogenezy przez onto-
genezę) jest widoczna w teorii folkloru Romana Jakobsona i Piotra 
Bogatyriewa, która stanowi przykład zdumiewającej symbiozy biolo-
gicznej terminologii Berga i lingwistycznych terminów Ferdinanda 
de Saussure’a:

Podobnie jak langue, utwór foklorystyczny jest ponadjednostkowy 
i istnieje tylko potencjalnie jako kompleks pewnych norm i impulsów, 
kanwa aktualnej tradycji, którą wykonawcy zabarwiają odcieniami in-
dywidualnej twórczości tak samo, jak wytwórcy parole w stosunku do 
langue. O ile owe indywidualne, nowo utworzone formy językowe (od-
powiednio: folklorystyczne) odpowiadają wymogom wspólnoty i wy-
przedzają podporządkowaną prawom ewolucję langue [priedwaschisz-
czajut zakonomiernuju ewolucyju langue] (odpowiednio: folkloru), 

106 P. Sériot, The Impact of Czech and Russian Biology on the Linguistic Thoughts of 
the Prague Linguistic Circle, s. 23.

107 Zob. idem, Structure et totalité; idem, The Impact of Czech and Russian Biology 
on the Linguistic Thoughts of the Prague Linguistic Circle.

108 Zob. e. Murzajew, Lew Siemienowicz Berg (1876–1950), Moskwa 1983, s. 137.



171PReSTRUKTUR ALIZM I  ANT yDARWINIZM

o tyle zostają one uspołecznione i stają się faktami langue (odpowied-
nio: elementami utworu folklorystycznego) [...] Jeśli chodzi o problem 
narodzin takiej lub innej innowacji językowej, to można dopuścić takie 
przypadki, gdy językowe zmiany pojawiają się wskutek pewnej socjali-
zacji, uspołecznienia indywidualnych błędów w mowie (lapsusów), in-
dywidualnych afektów lub estetycznej deformacji mowy. Zmiany języ-
kowe mogą jednak zachodzić także w inny sposób, w ten mianowicie, 
że pojawiają się jako nieuchronne, przewidziane przez prawa ewolu-
cji następstwo [zakonomiernoje sledstwije] uprzednich zmian w języku 
i bezpośrednio wcielają się do „langue” (nomogeneza w biologii)109.

Zakonomiernost’, nieodnotowana w słowniku Władimira Dala110 
i utworzona jako kalka z niemieckiego Gesetzmäßigkeit, w rosyj-
skim dyskursie naukowym drugiej i trzeciej dekady XX wieku ozna-
czała nie tylko empiryczną regularność faktów, ale także program 
predeterminowanego samorozwoju warunkowanego nie przyczy-
nowo, lecz teleologicznie111. Właśnie taką jej semantykę utrwaliła 
Bergowska teoria nomogenezy definiowanej jako ewolucyja na osno-

109  P. Bogatyriew, R. Jakobson, Folkłor kak osobaja forma tworczestwa [1929], pie-
riew. B. Ogibienin, w: P. Bogatyriew, Woprosy tieorii narodnogo iskusstwa, Mo-
skwa 1971, s. 370. Polski przekład F. Waydy (P. Bogatyriew, R. Jakobson, Folk-
lor jako swoista forma twórczości, w: P. Bogatyriew, Semiotyka kultury ludowej, 
wstęp, wybór i opracowanie M. R. Mayenowa, Warszawa 1979) utrudnia do-
strzeżenie Bergowskich inspiracji: „o ile indywidualne innowacje w języku (czy 
też w folklorze) odpowiadają wymaganiom społeczności i antycypują prawidło-
wą ewolucję langue (czy też folkloru), zostają one uspołecznione i stają się fak-
tami langue (czy też elementami utworu folklorystycznego) [...]. Co się tyczy 
»akceptacji« określonej innowacji językowej, to można przyjąć, że w niektórych 
wypadkach zmiany językowe odbywają się na skutek niejako uspołecznienia, 
upowszechnienia indywidualnego błędu językowego (lapsusu), indywidual-
nych afektów czy estetycznej deformacji mowy. Zmiany w języku mogą zacho-
dzić także w inny sposób, a mianowicie jako nieuniknione, prawidłowe następ-
stwa zmian poprzedzających, urzeczywistniane od razu bezpośrednio w langue 
(nomogeneza biologów)”.

110 W. Dal, Tołkowyj słowar’ żywogo wielikorusskogo jazyka, Moskwa 1956.
111 Zob. P. Sierio, Struktura i cełostnost’: Ob intielektualnych istokach strukturali-

zma w centralnoj i wostocznoj Jewropie 1920-30-je gg, awtorizowannyj pieriew.  
s franc. N. Awtonomowa, Moskwa 2001, s. 72.
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wie zakonomiernostiej oraz wzorowana na niej koncepcja rozwoju 
języka i folkloru. Jakobson głosił:

Zarówno porównanie różnic wynikłych w trakcie życiowej drogi języ-
ków, które się wyodrębniły, jak i badanie zbieżnych form ewolucji – 
tj. konwergencji – jednakowo rzucają światło na teleologię językowych 
modyfikacji [celestriemitielnost’ jazykowych widoizmienienij]. [...] Ba-
daniu podlega każdy aspekt strukturalnej różnorodności konkretnych 
przejawów – historyczna różnokształtność w świetle prawidłowości sa-
morozwoju (zakonomiernost’ samodwiżenija), terytorialna różnorod-
ność w świetle praw strefowych [zonalnaja zakonomiernost’] 112.

W modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim ortogenetyczne 
tendencje biologii ewolucyjnej znalazły najpełniejsze odwzorowanie 
w pismach Olgi Freudenberg. O źródłach swoich pomysłów teore-
tycznych badaczka pisała wprost: „Najsłodszej radości dostarczyła 
mi Nomogeneza Berga. Prócz teleologii, której nie mogłam zaakcep-
tować, w tej wspaniałej książce znalazłam uzasadnienie dla całego 
najdroższego mi antydarwinizmu”113.

Teoria konwergencji, głosząca, że zbieżności są rezultatem róż-
nego pochodzenia, a rozbieżności efektem wspólnej genezy, stała się 
dla Freudenberg metodą analiz fabuł, gatunków i tropów literackich. 
Powtórzę przytaczane już słowa badaczki:

Pojęcie d y w e r g e n c j i  oznaczające wspólne pochodzenie i sukce-
sywne odstępstwa od pierwotnej identyczności, właściwe poglądom 
ewolucjonistycznej szkoły Darwina [...] ustępuje miejsca pojęciu k o n-
w e r g e n c j i, które oznacza różne pochodzenie i osiąganie form po-
dobnych na drodze asymilacji i ujednolicenia. [...] Teoria konwergencji, 

112 R. Jakobson, K charaktieristikie jewrazijskogo jazykowogo sojuza, Paris 1931, s. 3 i 5.
113 Cyt. za: N. Braginskaja, Poslesłowije k wtoromu izdaniju, s. 750. Nomogieniez, ili 

ewolucyja na osnowie zakonomiernostiej była – jak podaje N. Braginska – jed-
ną z ulubionych książek Freudenberg (zob. N. Braginskaja, O rabotie O. Freu-
denberg „Sistiema litieraturnogo sjużeta”, s. 276). Inspiracje nomogenetycz-
ne w pismach Freudenberg badała także J. Wielmiezowa. Zob. W. Ałpatow,  
J. Wielmiezowa, Mieżdunarodnyj kołłokwium „Fiłosofskije, epistiemołogiczeski-
je i idieołogiczeskije osnowanija diskursa o jazykie w SSSR. 1917–1950”, „Woprosy 
jazykoznanija” 2003, N 2, s. 151.
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która z biologii przechodzi do badań nad kulturą głosi, że różnice są 
pierwotne, a zbieżności wtórne, a zatem że zbieżności zjawisk nie wyja-
śnia ich wspólne pochodzenie, lecz przeciwnie – za zbieżnościami kry-
ją się diametralnie różne twory114.

Te poszukiwania zbieżności form genetycznie niespokrewnionych 
i rozbieżności form genetycznie powiązanych ukazuje m.in. System 
fabuły literackiej Freudenberg z 1925 roku. Wydaje się, że echa tej 
koncepcji biologicznej ewolucji słychać też w rozpoznaniach Wiktora 
Szkłowskiego:

Mity rodzą się czasami w taki sam sposób, w jaki powstają nowe gatun-
ki zboża [...]. Gatunki zboża pojawiają się na terenach wysokogórskich, 
gdzie geny roślin mutują pod wpływem promieni kosmicznych. [...]
 Według potwierdzonej hipotezy N. I. Wawiłowa szukano i odna-
leziono ogniska pochodzenia roślin uprawnych; zwykle wiążą się one 
z rejonami górskimi.
 U różnych rodzajów i nawet gatunków można stwierdzić istnienie 
powtarzających się, analogicznych, paralelnych form.
 ewolucja roślin ma określony kierunek, który można badać. Moż-
na też narzucać kierunkowe zmiany roślin.
 Mity nie płyną przewodami przez historię, ale zmieniają się, 
rozszczepiają, zderzają, wzajemnie obalają. Zbieżne okazuje się 
niezbieżne115.

Kierunek morfologicznych analiz Freudenberg można określić jako 
drogę od różnorodności (mnogoobrazije) do tożsamości (jedino-
obrazije): „Brałam obrazy w ich wielości i pokazywałam ich jedność. 
Chciałam ustanowić prawo powstawania form i ich różnorodności 
[zakon formoobrazowanija i mnogorazliczija]. Chaos fabuł, mitów, 
obrzędów, przedmiotów przemieniałam w podporządkowany pra-
wom [zakonomiernyj] system określonych znaczeń [...]. Ujawniać 
genetyczną semantykę i odnajdywać związki wśród tego, co naj-

114 O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra, s. 25–26.
115 W. Szkłowskij, Tietiwa. O nieschodstwie schodnogo, w: idem, Izbrannoje w 2-ch 

tomach, t. 2, Moskwa 1983.
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bardziej różnorodne – byłam w tym mistrzynią!”116. Freudenberg 
w wielości zróżnicowanych pod względem morfologicznym obra-
zów wskazywała ich semantyczną tożsamość. Badaczka archaiczne 
teksty kultury poddawała analizie paleontologicznej jako „warian-
tywne parafrazy jednej semantyki, której morfologia podporządko-
wana jest określonym prawom” (zakonomiernaja morfołogija)117.

„Normalną”, spójną i jednoznaczną, rekonstrukcję koncepcji 
ewolucji tropów, fabuł i gatunków Freudenberg oraz definicyjną eks-
plikację wprowadzonych terminów utrudnia sformułowane przez 
nią „prawo wielkiej semantyzacji”. Jest ono nadrzędne i pierwotne 
wobec „drobnych empirycznych faktów poszczególnych linii roz-
wojowych, stadialnych przemian i innych rodzajów pozornej ewo-
lucji”118. Ta wszechwładna – bo rozciągająca się w jej wykładni i na 
przedstawiane, i na przedstawiające – prawidłowość wyraża przeko-
nanie o pierwszeństwie semantyki wobec rzeczywistości empirycz-
nej: „antyczne pojęcie rodzi się przed faktem, do którego później 
przywiera”119. Słychać w tym pogłos Bergowskiej teorii o przyspie-
szeniu filogenetycznym („fazie proroczej”), zgodnie z którą pojawie-
nie się organu wyprzedza jego funkcję i zapotrzebowanie nań orga-
nizmu120. Zawsze jest taki moment – pisze uczona – gdy „zjawisko 
nagle w pełni samo się przepowiada, na mgnienie oka objawiając na-
raz wszystkie swoje właściwości; następnie rozkwit ten szybko gaśnie, 

116 Pieriepiska Borisa Pastiernaka, sostaw., podgot. tiekstow i kommient. e. Pastier-
nak, J. Pastiernak, Moskwa 1990, s. 110–111.

117 O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra. Pieriod anticznoj litieratury (Tiezisy  
k doktorskoj dissiertacyi), Leningrad 1935, s. 4. Za udostępnienie tego tekstu 
dziękuję p. prof. Ninie Braginskiej.

118 eadem, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora, w: eadem, Mif i litieratura 
driewnosti, sostaw., podgot. tieksta, kommient. i poslesł. N. Braginskaja, otwietstw. 
ried. e. Mieletinskij, Moskwa 1978, s. 45–46.

119 Ibidem, s. 45.
120  Zob. L. Berg, Nomogieniez, ili ewolucyja na osnowie zakonomiernostiej, Pietier-

burg 1922, zwł. s. 49–51 (rozdział: Fiłogienieticzeskoje uskorienije, ili priedwarie-
nije fiłogienii ontogienijej) oraz K. Zawadskij, A. Gieorgijewskij, K ocenkie ewo-
lucyonnych wzgladow L. S. Berga. Wwiedienije. Na zbieżności prawa wielkiej 
semantyzacji Freudenberg i prawa przyspieszenia filogenetycznego w biologii 
Berga zwracał też uwagę K. Żol, Jazyk kak prakticzeskoje soznanije (fiłosofskij 
analiz), Kijew 1990.
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by rozpocząć się, jak opera po uwerturze, od samego początku. Na 
wzór prologu w tragedii zjawisko dokonuje swojego pierwszego wyj-
ścia w pełnym wysłowieniu całego swego zamysłu, następnie jednak 
przyroda wymaga od widza, by o wszystkim zapomniał i akcja za-
czyna się rozwijać wtórnie, w czasie, w temporalnej kauzalności”121. 
Koronnym przykładem takiego zjawiska jest dla Freudenberg to-
temizm, który „nagle wszystko odsłania i chowa się tak, jak wyga-
sła kometa. Potem kultura rozpoczyna swoją drogę od nowa, mo-
dyfikując w czasie i kauzalności wszystko, co zostało powiedziane 
wcześniej”122. Odwołanie do koncepcji przyspieszenia filogenetycz-
nego decyduje o pokrewieństwie koncepcji Freudenberg, Jakobsona 
i Bogatyriewa. Jeżeli jednak zachwyceni nomogenezą „rosyjscy pra-
żanie” zastrzegli, że w badaniach nad faktem folklorystycznym rozpa-
trują „nie momenty poprzedzające jego narodziny, nie p o c z ę c i e, 
ani nawet nie życie embrionalne faktu folkloru, lecz jego n a r o d z i-
n y  i dalszy rozwój”123, to Freudenberg, w tym samym Bergowskim 
układzie odniesienia, skupiała się przede wszystkim na paleontolo-
gicznej analizie embrionów form literackich124.

Sformułowane przez Freudenberg „prawo wielkiej semantyza-
cji” jest korelatem nie tylko jednej z zasad nomogenetycznej ewo-
lucji, ale także odpowiednikiem prawa „funkcjonalnej semantyki” 
(imienowanije po funkcyonalnym priznakam) ustanowionego przez 
Nikołaja Marra. Głosiło ono przechodzenie nazw przedmiotów, 
czynności lub istot na te, które przejmowały ich funkcję, jak w przy-
padku przejścia nazwy najstarszego zwierzęcia zaprzęgowego – je-
lenia na nowo udomowionego i spełniającego tę samą funkcję ko-
nia. Potwierdzenie tego lingwistycznego prawa Marr odnajdywał 
w wykopaliskach archeologicznych: odkryciu w ałtajskim kurha-
nie szczątków koni w maskach jeleni125. Rozpoznania Marra przy-

121 O. Freudenberg, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcyi, s. 167.
122 Ibidem.
123 P. Bogatyriew, R. Jakobson, Folkłor kak osobaja forma tworczestwa, s. 372–373.
124 Tej paleoembriologii gatunków i tropów poświęcę osobne rozważania w kolej-

nym rozdziale.
125 N. Marr, Sriedstwa pieriedwiżenija, orudija samozaszczity i proizwodstwa w do-

istorii. K uwiazkie jazykoznanija s istorijej matierialnoj kultury, w: idem, 
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woływał Władimir Propp, wyjaśniając specyfikę zaobserwowanych 
w folklorze form hybrydycznych:

W następstwie wymiany, jaka zaszła w rzeczywistości, doszło do po-
łączenia obu zwierząt w świadomości i scalenia jelenia z koniem w je-
den hybrydyczny obraz. Wyobrażenie to zostało przeniesione do real-
nego świata, stworzone sztucznie: koniom zakładano rogi jeleni i na tak 
przystrojonych jeżdżono. Obraz ukoronowanego porożem konia znaj-
duje się w ermitażu126.

Freudenberg dokonywała uogólnienia zaobserwowanej przez Marra 
prawidłowości, dowodząc, że „poszczególne znaczenia mają od-
mienne i szczególne formy istnienia [...], przechodzą na siebie na-
wzajem, żyją w postaci utajonej lub pojawiają się, tracąc dotychcza-
sowe znaczenie”127. Właśnie w prawie wielkiej semantyzacji badacze 
spuścizny Freudenberg upatrywali prekursorstwa jej metody wobec 
bricolage’u Claude’a Lévi-Straussa, w którym signifiants przekodo-
wywane są na signifiés128.

Przedmiotem rozważań Freudenberg nieodmiennie jest więc 
to, co nie przybrało jeszcze formy, której miano nosi, ale już (wedle 
motta Wprowadzenia do teorii folkloru antycznego z Rabindranata 
Tagora) stanowi „nieuchronność kwiatu w ziarnie”. Rozwój form 
oglądany przez Freudenberg przebiega w rytmie wyznaczanym 
przez te same „jeszcze” i „już”, które Mandelsztam w Podróży do 
Armenii nazwał „dwoma świetlistymi punktami myśli Lamarka, 
żywymi iskrami jego ewolucyjnej sławy i światłodruku, inicjato-
rami i sygnalistami tworzenia form”129. Wykładnikiem językowym 

Izbrannyje raboty w piati tomach, podgotow. k pieczati W. Aptiekar’, t. 3: Jazyk 
i obszczestwo, Leningrad 1934, s. 123.

126 W. Propp, Edyp w świetle folkloru, w: idem, Nie tylko bajka, wybór i przeł. D. Ulic-
ka, Warszawa 2000, s. 220–221. Por. O. Freudenberg, Wwiedienije w tieoriju an-
ticznogo folkłora. Lekcyi, s. 45–46.

127 O. Freudenberg, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcyi, s. 46.
128 Zob. e. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, przedmową opatrzyła  

M. R. Mayenowa, Warszawa 1981, s. 175.
129 O. Mandelsztam, Podróż do Armenii, przeł., komentarz R. Przybylski, Warsza-

wa 2004, s. 60.
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takiego profilowania przedmiotu u Freudenberg jest opatrywanie 
nazw nieuformowanej materii semantycznej (utożsamianej z orga-
niczną) prefiksem „do” (doponiatijnyj, dopowiestwowatelnyj, do-
chudożestwiennyj, dokultowyj, doreligioznyj, domietafora, dotra-
giedija, donarracyja itd.) lub ujmowanie anachronicznych pojęć 
w cudzysłowy:

Figuralność [inoskazanije] ma swoją historię także w obrębie starożyt-
ności. Początkowo jej przenośność [pierienosnost’] nie jest jeszcze figu-
ralnością [figuralnost’], lecz tylko „innym mówieniem” [inoje skazywa-
nije], obdarzonym większą konkretnością niż przenośnością. […] Im 
dalej, tym bardziej pojęcie i obraz zespalają się ze sobą, tym bardziej 
„przenośnie” [pierienosnieje], abstrakcyjnie przekazuje pojęcie seman-
tykę obrazową, tym oczywistsza staje się też figuralność [figuralnost’] 
sensu130.

Zgodnie z prawem wielkiej semantyzacji korespondującym z Ber-
gowską teorią wyprzedzania filogenezy przez ontogenezę, dyskurs 
Freudenberg rozwija się w trybie (pozornych) logicznych sprzecz-
ności: „pojęcie rodzi się z metafory”131; „metafora powstaje jako sa-
morzutny rezultat wyłaniania się pojęć”132; „metafora stanowi formę 
umożliwiającą narodziny pojęć”133; „metaforyzacja jest efektem na-
rodzin pojęcia”134.

Uznając zmienność tropów za transformację kierunkową i gło-
sząc zasadę dziedziczenia cech nabytych (jedne tropy są przekła-
dem-metaforą innych), Freudenberg nawiązuje do idealistycznej 
teorii ortogenezy, a ściślej – do autogenicznego neolamarkizmu, 
wykrystalizowanego na przełomie XIX i XX wieku. W ujęciu au-
torki proces wyłaniania się kolejnych figur mowy przebiega, zgod-

130 O. Freudenberg, Obraz i poniatije, w: eadem, Mif i litieratura driewnosti, so-
staw., podgot. tieksta, kommient. i poslesł. N. Braginskaja, otwietstw. ried.  
e. Mieletinskij, Moskwa 1978, s. 191. Por. O. Freidenberg, Obraz i pojęcie, prze-
kład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 2007, s. 31.

131 O. Freudenberg, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcyi, s. 45.
132 eadem, Obraz i poniatije, s. 446.
133 Ibidem, s. 486.
134 Ibidem, s. 177.
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nie z duchem teorii ortogenetycznych, polifiletycznie: u źródeł fi-
guralności znaczeń leży mnogoobrazije lub raznoobrazije obrazow. 
Kierunek teoretycznych poszukiwań uczonej także pod tym wzglę-
dem pozostaje zbieżny zarówno z antyewolucjonizmem Berga, jak 
i z niektórymi lingwistycznymi propozycjami Nikołaja Marra re-
prezentującymi polifiletyzm. Obrazy są od zarania różnokształtne 
(raznomorfny), odróżniają się strukturą przy pełnej tożsamości se-
mantycznej135.

Odrzucając po darwinowsku monofiletyczną teorię pierwot-
nego synkretyzmu Wiesiołowskiego, badaczka przekonuje, że pier-
wotne tworzywo semantyczne mogło, zależnie od charakteru pojęć, 
przekształcać się w dowolny gatunek dyskursu (naukowy, filozo-
ficzny, literacki), dając początek narracji lub figurom poetyckim136. 
Przesłankę badań Freudenberg stanowi uznanie konwergencji i pa-
ralelizmu, które legły u podstaw hipotezy nomogenetycznej. Pojęcie 
synkretycznego praobrzędowego działania w koncepcji literackiej 
genezy Wiesiołowskiego Freudenberg interpretuje jako ekwiwalent 
idei nierozkładalnego dalej prajęzyka w indoeuropejskich koncep-
cjach glottogonii. Jeśli zatem Wiesiołowski w elementach owego 
praobrzędu (tj. w tańcu, śpiewie, czynności kultowej) dostrzegał 
pierwsze zawiązki literatury, to Freudenberg wyjawiała ich jeszcze 
wcześniejsze dzieje – „długie, odrębne drogi indywidualnego roz-
woju, gdy nie były jeszcze ani tańcem, ani śpiewem, ani czynnością 
kultową”137.

Koncepcja nomogenezy jest obecna w wykładanej przez 
Freudenberg teorii autogenicznego, kierunkowego, nielinearnego, 
konwergencyjnego i rządzonego immanentnymi prawami rozwo-
ju tropów jako ruchu od obrazu do pojęciowej figuralności. Zgodne 
z nią jest w ogóle dążenie do zbadania „prawidłowości narodzin [za-
konomiernost’ rożdienija] form kultury pierwotnej”138. Na poziomie 
stylu wykładnikami samorzutnego charakteru nomogenezy tropów 

135 Zob. O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra. Pieriod anticznoj litieratury (Tiezi-
sy k doktorskoj dissiertacyi).

136 eadem, Obraz i poniatije, s. 178.
137 eadem, Poetika sjużeta i żanra, s. 19.
138 eadem, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcyi, Moskwa 1978, s. 26.
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(swoistej noogenezy) są zabiegi animizacyjne oraz stosowanie stro-
ny zwrotnej, która potęguje dynamikę tropologicznej samoczynnej 
transformacji (obraz inoskazujet sam siebia, swojeobrazije obraza 
sozdajetsia poniatijem). Formuły w stronie zwrotnej eksponują także 
wzajemną zależność tropów „docelowych” i „wyjściowych”. W ujęciu 
Freudenberg tropy wcześniejsze same dokonują swojego własnego 
inoskazanija, dając podstawę figurom poetyckim. Opisując proces 
powstawania narracji, badaczka stawia mocno akcent na „wyłania-
nie się z”. Gdy podmiotowo-przedmiotowa jedność ulega rozchwia-
niu, wówczas człon przedmiotowy zajmuje pozycję zależną we-
wnątrz członu podmiotowego, wskutek czego z opowieści w mowie 
niezależnej zaczyna się wyodrębniać mowa zależna. W samym „ja-
opowiadaniu”, w „ja” aktywnym, tkwi „ja” pasywne, które staje się 
jej przedmiotem. Akt opowieści jest fingowaniem przedmiotu i pod-
miotu opowieści139.

U Freudenberg rozwój tropów jest preformowany (dokonuje 
się na podłożu odziedziczonym po formach wcześniejszych), a za-
tem także predeterminowany. Zmienność form nie jest jednak bez-
graniczna; wyznaczają ją genetyczne i ontogenetyczne potencje: 
„gnoseologiczna przesłanka antycznej przenośności ma jedną ce-
chę szczególną, która wyróżnia wszystkie antyczne sensy przenośne: 
podstawę antycznej przenośni powinna koniecznie stanowić dawna 
genetyczna tożsamość dwóch semantyk”140. Dlatego „krąg antycz-
nych metafor jest przedustawny (priedukazan)”141. W języku teo-
rii preformacji i preformizmu, który służy przedstawieniu wzrostu 
i rozwijania się pojęć, można powiedzieć, że w obrazie jest już za-
warta miniatura pojęciowej figury, zwiniętej jak liść w pączku rośli-
ny kwiatowej, a jej rozwój polega na dosłownie rozumianym „rozwi-
janiu się” i wzroście.

W identyczny sposób przebiega rozwój narracji, gdy mowa nie-
zależna wyodrębnia wewnątrz siebie mowę zależną. Przejście od „ob-
razotwórstwa” do myślenia pojęciowego jest procesem podporządko-

139 Zob. eadem, Pochodzenie narracji, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, w: eadem, 
Semantyka kultury, s. 288.

140 eadem, Obraz i poniatije, Moskwa 1978, s. 188. Por. eadem, Obraz i pojęcie, s. 26.
141 eadem, Obraz i poniatije, s. 190.
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wanym organicznym prawidłowościom, zgodnym z wewnętrznymi 
prawami żywej materii semantycznej. Narracja, podobnie jak mit 
lub metafora, powstaje samorzutnie. Wrodzoną tendencję do okre-
ślonego typu przemian zachodzących jednokierunkowo i prostoli-
niowo, w biologii nazywaną – w zależności od hipotezy autogene-
tycznej – „zasadą doskonalenia” (Karl Nägeli), „siłą wzrostu” lub 
„batmizmem” (edward Cope), Freudenberg nazywa „potencjałem” 
lub „zamysłem”: „nieruchomość [obrazu] ulega rozchwianiu i dyna-
mizacji, konkretność dopuszcza elementarne uabstrakcyjnienie. To 
potencjał przyszłego obrazu artystycznego”142. Narracja jest w ujęciu 
Freudenberg konstrukcją dwuplanową, tj. obrazowo-pojęciową, toż-
samą pod tym względem z figurą porównania i metafory. Jej histo-
ryczne korzenie, nie inaczej niż w przypadku wymienionych tropów, 
sięgają kształtowania się podmiotowej samoświadomości i postrze-
gania rzeczywistości w formie mitologicznych obrazów. To znaczy 
sięgają mitotwórstwa, które autorka opatruje mianem obrazotwór-
stwa lub mito-obrazowej tożsamości (mifo-obraznoje tożdiestwo). 
Narodziny narracji i figur retorycznych (zestawianych na jednym 
oddechu: „metafory, porównania, narracje”)143 znaczą moment przej-
ścia od myślenia obrazami utożsamiającymi przedmiot i podmiot 
poznania, do myślenia pojęciowego, rozrywającego identyczność 
poznającego i poznawanego, rzeczy i jej właściwości, czasu i prze-
strzeni, skutku i przyczyny, aktywnego i biernego. Moment narodzin 
narracji nie jest jednak dla Freudenberg tak istotny, jak jej rozwój 
embrionalny. Narrację tworzy myślenie pojęciowe. Warunkujący 
jej powstawanie proces oddzielania się „ja” od „nie-ja”, przedmio-
tu i substancjalnie właściwej mu cechy, sam przy tym ma, w jej uję-
ciu, strukturę metafory, jako akt przeniesienia z obrazu na pojęcie. 
Dwoista natura metafory stanowi dla uczonej matrycę wszystkich 
starożytnych procesów semantycznych.

W literaturoznawczym pisarstwie Freudenberg nomogeneza tro-
pów, fabuł i gatunków układa się w ramy „paleontologii semantycznej”. 
Istotnym kontekstem wyjaśniania dla tego naturalnego scalenia pale-

142 Ibidem, s. 169.
143 Ibidem, s. 291.
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osemantyki i nomogenezy jest fakt, że sam geograf, ichtiolog i twórca 
nomogenetycznej teorii ewolucji świata organicznego Lew Berg uczest-
niczył w pracach Instytutu Jafetyckiego Nikołaja Marra144 (wygłosił 
tam w 1923 roku wykład Nauka geografii i teoria jafetycka) i popula-
ryzował jafetydologię w Petersburskim Instytucie Geograficznym – 
w odczycie Pierwotni jafetydzi Zachodniej Europy145. Zafascynowany 
jafetydologią napisał toponimiczny szkic o hybrydycznym pocho-
dzeniu nazwy Moskwa (rdzeń mosk- wywiódł od kaukazkiego ludu 
moschów – ustalając jego genetyczne pokrewieństwo z etnonimicz-
nymi rdzeniami abchaz- i bask – zaś człon wa wyprowadził z języ-
ków ugrofińskich, w których oznacza „wodę”). W innej rozprawie 
lingwistycznej ichtiolog-neolamarkista wyjaśniał kierunki migracji 
i wzajemnych relacji etnicznych Słowian na podstawie analizy ich-
tiologicznej leksyki indoeuropejskiej i ugrofińskiej146.

Historia wewnętrznych kontrowersji w rosyjskiej biologii ewo-
lucyjnej uzmysławia tło, na którym (nieraz pozornie autokomuni-
katywne i wprost pozarozumowe) wypowiedzi rosyjskich literaturo-
znawców nabierają zaskakującej przejrzystości i, by tak rzec, ciężkiej 
dosłowności. Nomogenetyczne olśnienia Freudenberg, literacki sal-
tacjonizm teoretyków z Opojazu, wersologiczny morganizm, ge-
netyka dramatu lub literacka teoria recesywności Szkłowskiego – 
uzmysławiają, że rosyjski strukturalizm wyłaniał się z dociekań wo-
kół problemów znacznie rozleglejszych niż specyficznie literackie 
i językowe. Był uwikłany w rozstrzygnięcia podstawowych kwestii 
ontologicznych, metodologicznych i epistemologicznych stawianych 
równocześnie w biologistycznie zorientowanej Lebensphilosophie, 
biologii ewolucyjnej i innych wyłaniających się właśnie w nowocze-

144 Zob. Sankt-Pietierburgskij Filiał Archiwa Rossijskoj Akadiemii Nauk (SPFA 
RAN), f. 77, op. 1 (1921–1929), jed. chr. 6.

145  Informuje o tym J. Marr w liście do N. Marra, SPFA RAN, f. 800, op. 3, jed. chr. 
611, l. 21.

146 O paleosemantycznych rozprawach lingwistycznych Berga zob. e. Murzajew, 
Lew Siemienowicz Berg (1876–1950), s. 155, 158. W archiwach zachowała się rów-
nież korespondencja L. Berga i N. Marra, potwierdzająca twórcze kontakty obu 
uczonych od 1912 roku do końca lat dwudziestych (SPFA RAN, f. 800, op. 3,  
jed. chr. 106; op. 1, jed. chr. 26 i 53).
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snej postaci dziedzinach wiedzy. W porewolucyjnej Rosji próby prze-
wartościowania antypozytywistycznego rozłamu natury i kultury 
w sporach o kształt nowoczesnego literaturoznawstwa implikowały 
także zaangażowanie w dramatycznie zaciekłe batalie ideologiczno-
biologiczne. Kontrowersje te ogarnęły rosyjskie literaturoznawstwo 
teoretyczne do tego stopnia, że argumenty marksistowskich ideolo-
gów, biologów i literaturoznawców okazywały się niekiedy wzajem-
nie przekładalne147.

147 Zob. B. Gasparow, Razwitije ili riestruktirowanije.



rozdział 3
lato paleontologów

Pasę szkielety przedpotopowych potworów.
Tu bazalty ukryły aureole i nimby

Zórz skamieniałych i odbicia sławy,
Poszóstne skrzydła ukrzyżowanych w skałach cherubinów

I grzbiety smoków przykrytych iłami.
Maksymilian Wołoszyn

zorze jafetydologii

Dzieje doktryny Nikołaja Marra, zwanej przezeń „jafetydologią”, 
streszcza tytuł antologii rosyjskich prac językoznawczych Sumierki 
lingwistiki1, w której po bez mała sześćdziesięciu latach przedruko-
wano pisma założyciela petersburskiego Instytutu Jafetyckiego oraz 
rozprawy „semantyków-paleontologów” uznawanych za najzna-
komitszych adeptów Marrowskiej szkoły kulturologicznej: Izraila 
Frank-Kamienieckiego i Olgi Freudenberg2. Trafność formuły tytu-
łowej zbioru wynika przede wszystkim z podwójnej konotacji rosyj-

1 Sumierki lingwistiki: Iz istorii otieczestwiennogo jazykoznanija. Antołogija,  
sost. W. Bazyłow, W. Nieroznak, obszcz. ried. W. Nieroznak, Moskwa 2001.

2 Zdania historyków rosyjskiej myśli literaturo- i kulturoznawczej w kwestii 
„szkoły Marra” są nadal podzielone. Niektórzy uznają, że badacze ci reprezen-
towali „szkołę”, która miała więcej nazw („paleontologiczna”, „marrowska”, „ja-
fetydologiczna”, „semantyczna”, „genetyczna”) niż praktyków (m.in. K. M. Moss, 
Olga Freudenberg i marrizm, „Woprosy jazykoznanija” 1994, N 5; N. Braginska-
ja, Ot sostawitiela, w: O. Freudenberg, Mif i litieratura driwnosti, sostaw., pod-
got. tieksta, kommient. i poslesł. N. Braginskaja, otwietstw. ried. e. Mieletinskij, 
Moskwa 1978). Semiotycy tartuscy i moskiewscy rozszerzają jej skład o „J. Tron-
skiego i innych”, rozwijających „najbardziej twórcze aspekty językoznawczych 
koncepcji Nikołaja Marra” (J. Łotman, Lekcyi po strukturalnoj poetikie, „Trudy 
po znakowym sistiemam” 1964, N 1, s. 13). Natomiast zachodni badacze utożsa-
miają „szkołę Marra” z Instytutem Jafetyckim, nie wspominając jednak słowem 
ani o Freudenberg, ani o Frank-Kamienieckim (L. L. Thomas, Some Notes on 
the Marr School, Berkeley 1958). Jako adeptkę marryzmu (obok zaledwie dwóch 
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skiego słowa sumierki, łączącego znaczenia „przedświtowej szarów-
ki” i „zmierzchu”3.

Marryzm był obwieszczany od końca lat dwudziestych jako 
p r z e d ś w i t  jedynej marksistowskiej doktryny lingwistycznej i na-
dejście eschatologicznej „nowej nauki o języku”4 zadekretowanej 
w 1930 roku podczas wystąpienia Marra na XVI Zjeździe Wszech-
związkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) i popartej przez 
Stalina. Sam Marr, obserwując ekspansję jafetydologii na kolejne ob-
szary rosyjskiej humanistyki, niebezpodstawnie nawiązywał do so-
larnej retoryki proletkultowskiej: „Jest nadzieja – ogłaszał – że w przy-
szłości ujrzymy słońce – prawda świadomości jafetyckiej w całym 
swoim blasku zajaśnieje na nieboskłonie nauki całego świata”5. 
W optyce retrospektywnej „nowa nauka o języku” została uznana 
za z m i e r z c h  jednego z paradygmatów rosyjskich badań języko-
znawczych, a nawet „czarne słońce” nauki okresu stalinizmu – by 
przywołać metaforę Mandelsztama.

Taki stan rzeczy unaoczniają m.in. wypowiedzi luminarzy 
wschodnio- i środkowoeuropejskiego strukturalizmu – Nikołaja 
Trubieckiego i Romana Jakobsona, którzy o „nowej nauce o języku” 
mówili, że „na długo wstrzymała rozwój sowieckiej lingwistyki, wy-
stawiając ją na pośmiewisko całego cywilizowanego świata i, co gor-
sze, skazując na utratę kontaktu z autentycznie progresywnymi i re-
wolucyjnymi prądami torującymi sobie drogę w językoznawstwie 
europejskim i amerykańskim”6. Marryzm ponosi, jak wiadomo, 

innych nazwisk: I. Mieszczaninowa i K. Dondua) przedstawia Freudenberg  
W. Ałpatow Istorija odnogo mifa. Marr i marrizm, Moskwa 1991, s. 29.

3 O karierze słowa sumierki w porewolucyjnej poezji rosyjskiej pisałam w rozpra-
wie Nocy tu nie odwrócimy. „Sumierki swobody” Osipa Mandelsztama w przekła-
dach polskich i angielskich, „Pamiętnik Literacki” 2004, nr 1, s. 201–213.

4 O marryzmie jako marksizmie w językoznawstwie oraz wielostronnych rela-
cjach jafetydologii z marksizmem-leninizmem zob. m.in. W. Ałpatow, Istori-
ja odnogo mifa, s. 68–73; idem, What is Marxism in Linguistics, w: Materiali-
zing Bakhtin. The Bakhtin Circle and Social Theory, eds. C. Brandist, G. Tihanov, 
Houndsmill 2000, s. 176–186.

5 Cyt. za: W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa, s. 28. Tam też o związkach Marra ze 
środowiskiem proletkultowskim (ibidem, s. 73).

6 N. S. Trubetzkoy’s Letters to R. O. Jakobson (6 XI 1924 r.), w: N. S. Trubetz-
koy’s Letters and Notes, prep. for public. by R. Jakobson, with the assistance of  
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znaczną odpowiedzialność nie tylko za represje wobec moskiewskiej 
szkoły fonologicznej Filippa Fortunatowa, językoznawczej szkoły 
Jana Baudouina de Courtenay7, ale także za „koniec ery de Saussure’a  
w nauce sowieckiej”8. Historycy doktryn lingwistycznych często 
przywołują także dramatyczną walkę marrystów z „poliwanowszczy-
zną”9. Do tych kataklizmów Jakobson dodawał jeszcze jeden. O fa-
natycznych pogrobowcach Marrowskiej „szkoły paleontologicznej” 
pisał: „Samolikwidacja Praskiego Koła Lingwistycznego w późnych 
latach czterdziestych pod szkodliwą presją marryzmu oraz innych 
obskuranckich antystrukturalistycznych uprzedzeń i oszczerstw była 
żałosnym wydarzeniem”10.

Z dzisiejszej perspektywy widać wyraźnie, że jafetydologia była 
jedną z licznych ówczesnych „utopii języka doskonałego”11, rów-
nie charakterystyczną dla utopistycznej świadomości przed- i po-

H. Baran, O. Ronen, M. Taylor, The Hague–Paris 1975, s. 74. Zob. też: N. Tru- 
bieckoj, Latieralnyje sogłasnyje w siewierokawkazskich jazykach [1922], w: idem, 
Izbrannyje trudy po fiłołogii, sost. W. Winogradow, B. Nieroznak, pieriew. 
s raznych jazykow pod obszcz. ried. T. Gamkrelidze et al., Moskwa 1987,  
s. 233–234.

7 Zob. W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa, s. 87–93.
8 V. Reznik, Re-socialising Saussure: Aleksandr Romm’s Unpublished Review of 

„Marxism and the Philosophy of Language”, „Cahiers de l’ILSL” 2008, No. 24.
9 Zob. J. Poliwanow, Trudy po wostocznomu i obszczemu jazykoznaniju, sost., 

posl., kommient. i ukaz. L. Koncewicz, Moskwa 1991 (Stienogramma 4 fiewrala 
1929 g. „Problema marksistskogo jazykoznanija i jafieticzeskaja teorija”. Dokład 
J. Poliwanowa (Iz Archiwa AN SSSR); Iz matieriałow „poliwanowskoj” diskus-
sii w Kommunisticzeskoj akadiemii. Iz stienogrammy 25 fiewrala 1929 g. Zaklu-
czitielnoje słowo J. Poliwanowa); A. Leontjew, L. Rojzenbom, A. Chajutin, Żyzn’ 
i diejatielnost’ J. Poliwanowa, w: J. Poliwanow, Stat’i po obszczemu jazykoznani-
ju, sost. A. Leontjew, Moskwa 1968.

10 R. Jakobson, An Example of Migratory Terms and Institutional Models (On the 
Fiftieth Anniversary of the Moscow Linguistic Circle), w: idem, Selected Writings, 
ed. S. Rudy, Vol. 2: Word and Language, The Hague 1971, s. 535.

11 Określenie U. eco na konsekwencje poligenetycznej hipotezy Marra, w: W po-
szukiwaniu języka uniwersalnego, przeł. W. Soliński, przedmowa J. le Goff, 
Gdańsk–Warszawa 2002, s. 126. Coraz częstsze są odczytania „nowej nauki o ję-
zyku” nie jako teorii lingwistycznej, ale jako filozofii języka, epistemologicznej 
hipotezy o pochodzeniu języka (glottogonii) i nabywaniu świadomości języ-
kowej (logogenezie). Zob. np. N. Perlina, Ol’ga Freidenberg’s Works and Days, 
Bloomington 2002, s. 81.
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rewolucyjnej Rosji, jak projekt „języka gwiezdnego” Wielimira 
Chlebnikowa12. O tym, że jafetydologia bliższa była teatrowi 
Meyerholda i poezji Chlebnikowa niż akademickiej lingwistyce 
mówi dziś wielu historyków rosyjskiego modernizmu13. O typo-
logicznych podobieństwach jafetydologii i kubofuturyzmu miały-
by stanowić (wspólne wielu modernistycznym utopiom) kosmizm 
i hiperbolizm, rekonstrukcja pierwotnych elementów mowy, prze-
obrażenie gramatyki i ortografii, dążenie do stworzenia wszechświa-
towego języka, a nawet strategia skandalu (to ostatnie ogniwo łączą-
ce oba „pozarozumowe” projekty teoretyczne trudno jednak uznać 
za trafnie rozpoznane)14. Bliskość Marra i Chlebnikowa najcelniej 
ujął Władimir Ałpatow, wskazując wspólne ich koncepcjom i nieob-
ce myśleniu mitologicznemu scalanie w jednym przekroju wszyst-
kich czasów i przestrzeni15. O obu za chlebnikologiem Grigorijem 
Winokurem można bowiem powiedzieć, że „w wyższym sensie n i e 
r o z u m i e l i  różnicy między VI a XX wiekiem, między egipcjanami 
a Słowianami Połabskimi”16. Marr i Chlebnikow oglądali różne war-
stwy czasowe równocześnie, jak porozwieszane w pionowej czaso-
przestrzeni Dantego, która – według rozpoznań Michaiła Bachtina – 
pozwalała „uczynić różnoczesne równoczesnym, wszystkie różnice 
i związki czasowo-historyczne zastąpić czysto znaczeniowymi, po-
zaczasowymi, hierarchicznymi różnicami i związkami”17.

12 Zob. W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa, s. 241.
13 Ibidem.
14 T. Nikolskaja, N. Marr i futuristy, „Kriedo” 1993, N 3/4, s. 7; K. M. Moss, Intro-

duction, w: O. M. Freidenberg, Image and Concept: Mythopoetic Roots of Liter-
ature, eds., annot. K. M. Moss, N. V. Braginskaia, transl. from the Russian by 
K. M. Moss, foreword V. V. Ivanov, Amsterdam 1997, s. 10; W. Ałpatow, Istorija 
odnogo mifa, s. 59.

15 W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa, s. 241.
16 G. Winokur, Chlebnikow „wnie wriemieni i prostranstwa”, w: idem, Fiłołogicze-

skije issledowanija. Lingwistika i poetika, otw. ried. G. Stiepanow, W. Nieroznak, 
Moskwa 1990, s. 250–251.

17 M. Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści, w: idem, Problemy litera-
tury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 364–365. O pionowej cza-
soprzestrzeni rosyjskiego modernizmu piszę w rozprawie Wielojęzyczność jako 
chwyt, „Teksty Drugie” 2009, nr 6.
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Do końca lat dwudziestych XX wieku jafetydologia, która w pew-
nym sensie sama była wytworem futuryzmu, odgrywała istotną rolę 
w kształtowaniu się teorii języka poetyckiego wspartych na koncepcji 
zaumu18. Marryzm inspirował uczonych-poetów krzewiących z reli-
gijną pasją wiarę w realność jafetyckich protojęzyków takich jak ira-
nista Jurij Marr (syn twórcy jafetydologii), związany z tyfliską grupą 
futurystów 41˚, która powstała z inicjatywy Aleksieja Kruczonycha, 
braci Ilii i Kiriłła Zdaniewiczów oraz Igora Terentjewa, lub jak po-
lemiczny kontynuator kubofuturyzmu Chlebnikowa i Kruczonycha, 
nauczyciel Daniiła Charmsa – etnograf Aleksandr Tufanow. Ten 
ostatni – założyciel leningradzkiego Zakonu Pozarozumowców 
(Ordien Zaumnikow), a następnie także efemerycznego Lewego 
Skrzydła – składał futurystyczne oświadczenie, które scalało proble-
matykę lingwistyczną z biologią: „Zaum wskrzesza funkcje fonemów 
spółgłoskowych przez paleontologię mowy i semantykę genetyczną, 
opierając się na fizjologicznych eksperymentach akademika Pawłowa 
oraz na osiągnięciach językoznawstwa indoeuropejskiego i jafetyc-
kiego”19. Za podstawy twórczości pozarozumowej Tufanow uznawał 
„językową łączność z ludami jafetyckimi (narzeczami baskijskim, 
wierszykskim i kaukaskim), językową łączność z transformacjami ję-
zyków jafetyckich20, lingwalne przesunięcia w kierunku morfemów 
języków prasłowiańskiego, romańsko-germańskich, starohebraj-
skiego, sanskrytu i innych”21 oraz „genetyczną semantykę w rekon-

18 Szerzej o Marrowskich inspiracjach rosyjskich i gruzińskich futurystów pisałam 
w rozprawie Wielojęzyczność jako chwyt.

19 A. Tufanow, Dekłaracyja, w: idem, Uszkujniki, sostaw. Ż.-F. Żakkar, T. Nikolska-
ja, Berkeley 1991, s. 44.

20 Do języków jafetyckich Marr zaliczał początkowo języki kartwelskie, a później 
również wszystkie języki Kaukazu, wyłączane z rodziny indoeuropejskiej, se-
mickiej i turecko-tatarskiej: abchaski, adygejski, kabardyjski, czeczeński, in-
guski, języki Dagestanu oraz starożytne języki Zakaukazia i zachodniej Azji 
o niejasnym pokrewieństwie: elamicki, sumeryjski i urartyjski. Z czasem Marr 
rozszerzył rodzinę języków jafetyckich o baskijski, pelazgijski, etruski, hetycki, 
języki drawidyjskie, czuwaski, hotentocki i kabylski. Zob. N. Marr, Jafieticzeski-
je jazyki, w: idem, Izbrannyje raboty, podgotow. k pieczati W. Aptiekar’, Lenin-
grad 1933–1937, t. 3: Jazyk i obszczestwo, Moskwa–Leningrad 1934, s. 303–304.

21 A. Tufanow, Osnowy zaumnogo tworczestwa, w: idem, Uszkujniki, s. 43.
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strukcji epok redukowanych do przyszłości i odwrotnie – w reduk-
cji teraźniejszości do przeszłości”22. Deklarcje Tufanowa, który uzur-
pował sobie prawo do tytułu światowego Przewodniczącego Zaumu 
(Priedsiedatiel Ziemnogo Szara Zaumi), obwieszczały nawet jafety-
dologiczną reorientację wczesnomodernistycznej poezji rosyjskiej: 
„nie inspirują nas już ani zwiteczki grochu, ani miłość i temu podob-
na ambrozja, lecz [...] nasz ojczysty, ruski, prawosławny język [...] 
i paleontologiczne wykopaliska w językach prasłowiańskim, staro-
ruskim, sanskrycie, starohebrajskim i innych, nie wyłączając jafetyc-
kich”23. Marryzm był również punktem wyjścia dla Tufanowowskiej 
koncepcji pochodzenia i ontogenezy języka oraz wzajemnego sto-
sunku mowy i gestów. Podobnie dla dwujęzycznej, rosyjskiej i per-
skiej, wizualnej poezji Jurija Marra, litero- i słowosplotów, łączących 
leksemy rosyjskie z orientalnymi w oryginalnej pisowni (arabski-
mi, perskimi i z dialektów irańskich) – inspiracja jafetyckiej filozo-
fii języka miała nieocenione znaczenie24. Jafetydologia odbiła się też 
echem w teoretycznych rozważaniach Daniiła Charmsa25 i innych 
Oberiutów, zwłaszcza w „teorii słów” Leonida Lipawskiego, którą 
Zara Minc nazywała „utopijną lingwistyką”. Wywodząc leksykalną 
różnorodność języka z ograniczonego repertuaru pierwotnych ele-
mentów dźwiękowych, poeta wyjaśniał, że współczesne formy lek-
sykalne „przechowują dokładnie, starannie opatuloną pierwotną 
archaiczność i podczas narodzin przekazują sobie wzajemnie ten ro-
dowy element jak cechę dziedziczną”26. W założeniach semantycz-
no-historycznego traktatu Lipawskiego glottogoniczne idee Marra 
zbiegały się z lingwistyczną poetyką Ołeksandra Potebni.

Marrowska ontologia mowy, zakładająca jej preformowany i te-
leologiczny rozwój w kierunku jednego, ogólnoludzkiego języka do 

22 Ibidem.
23 A. Tufanow, Słowo ob iskusstwie, w: idem, Uszkujniki, s. 182.
24 Zob. S. Sigiej, Kratkaja istorija wizualnoj poezii w Rossii, „Wizualnaja poezi-

ja. Nauczno-chudożestwiennyj żurnał” 1990, N 1; T. Nikolskaja, Awangard 
i okriestnostosti, Sankt-Pietierburg 2002.

25 Zob. Sumierki lingwistiki, s. 14.
26 Cyt. za: T. Cywjan, Proischożdienije i ustrojstwo jazyka po Leonidu Lipawskomu 

(L. Lipawskij, „Tieorija słow”), w: eadem, Siemioticzeskije putieszestwija, Sankt- 
-Pietierburg 2001, s. 240.
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złudzenia przypomina niektóre tezy samozwańczego Króla Czasu 
Wielimira I o zaumie jako embrionie przyszłego języka powszech-
nego27. Prócz koncepcji polifiletycznej i konwergencyjnej ewolucji 
języków-organizmów, rozwijających się przez krzyżowanie, hybry-
dyzację i mutację (skreszczenije, gibridizacyja, mutacyja), podstawę 
jafetyckiej utopii tworzyły idee: pierwotności mowy gestów („mowy 
kinetycznej”) wobec mowy artykułowanej, jedności procesu glotto-
gonicznego języków świata, klasowego charakteru myślenia i języ-
ka uznawanego za składnik nadbudowy, wreszcie – idee stadialno-
ści językowego rozwoju determinowanego zmianami społecznymi28. 
Teorię jedności procesu glottogonicznego języków świata (ich zaso-
by leksykalne dawały się jakoby wyprowadzić z czterech jafetyckich 
elementów: sal, ber, jon, roš) Marr przeciwstawiał indoeuropejskie-
mu komparatywizmowi, który jafetydologowie zwykli opatrywać 
deprecjonującym mianem „formalistyczny”. Idee jafetyckiej pale-
ontologii oraz jej diametralną odmienność od komparatywistycznej 
paleontologii indoeuropejskiej najostrzej obrazują zdaniem Marra 
dwie geometryczne figury. Paleontolog języka pisał:

Według językoznawstwa jafetyckiego poczęcie, rozwój i dalsze ko-
nieczne zdobycze ludzkiej mowy można przedstawić w formie pirami-
dy, stojącej na podstawie. Od szerokiej podstawy, czyli poziomu pra-
językowego w postaci licznych mięczakowatych embrionów-języków 
[molluskoobraznyje zarodyszy-jazyki], przez kolejne typologiczne prze-
kształcenia, mowa ludzka zmierza do wierzchołka, przedstawiającego 
jedność języków całego świata. Paleontologię w językoznawstwie indo-
europejskim, z jego jednym prajęzykiem, można sprowadzić do pira-
midy odwróconej, stojącej na wierzchołku29.

27 „Język zaumny to przyszły język powszechny w zarodku”. W. Chlebnikow, Na-
sze założenia, w: idem, Rybak nad morzem śmierci. Wiersze i teksty 1917–1922, 
wybór, przekład, przypisy A. Pomorski, Warszawa 2005, s. 78.

28 Założenia marryzmu omawiają m.in.: I. Mieszczaninow, Nowoje uczenije o ja-
zykie na sowriemiennom etapie razwitija, s priłożenijem statji I. Cukermana,  
w: N. Marr i sowietskoje jazykoznanije, Leningrad 1947; L. L. Thomas, The Lin-
guistic Theories of N. J. Marr, Berkeley–Los Angeles 1957; W. Ałpatow, Istorija 
odnogo mifa, s. 35–41.

29 N. Marr, Ob jafieticzeskoj tieorii [1924], w: idem, Izbrannyje raboty w piati 
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Jeżeli jafetydologiczną glottogonię reprezentowała piramida, to sym-
bolem paleontologii w językoznawstwie indoeuropejskim była dla 
Marra piramida odwrócona, obrazująca monofiletyczny rozwój ję-
zyków z jednego praindoeuropejskiego źródła. Sugestywna i wielo-
krotnie powtarzana katachreza Marra, polegająca na upodobnieniu 
językowych pierwocin do mięczaków, reprezentujących nie tylko 
jedne z najstarszych organizmów zwierzęcych na ziemi (powstałych 
jeszcze wskutek tzw. kambryjskiej eksplozji ewolucyjnej), ale rów-
nież formy najpowszechniej badane przez paleontologów (skamieli-
ny Mollusca odnajdywane są we wszystkich bez wyjątku systemach 
geologicznych) – uwydatniała konceptualną, metodologiczną i reto-
ryczną bliskość paleontologii mowy i paleontologii bezkręgow-
ców – Marrowskiego językoznawstwa i nauk biologicznych. Nie 
tylko sygnalizowała pierwotność i organizmalną naturę języków 
jafetyckich, semickich i chamickich (wedle klasyfikacji Marra), ale 
też wskazywała na nieuformowanie, zmiennokształtność, plastycz-
ność, prymitywizm budowy wewnętrznej i wszędobylstwo prajęzy-
kowej materii: „W systemie języków jafetyckich odnajdujemy (w sta-
dium masowego rozwijania embrionalnej formy mowy dźwiękowej) 
właściwości wszystkich językowych systemów – począwszy od typu 
amorficznego, polisemantycznego [...] do typu fleksyjnego, monose-
mantycznego”30.

To właśnie idea polifiletycznego pochodzenia języków jest naj-
częściej identyfikowana z filozofią języka Nikołaja Marra, która – 
w rozpoznaniu jej pierwszego zachodniego monografisty, Lawrence’a 
L. Thomasa – została zbiologizowana w stopniu nieznanym indoeu-
ropejskiemu komparatywizmowi31. Trzeba bowiem podkreślić, że 
chociaż prawodawca jafetydologii był przede wszystkim archeolo-

tomach, t. 3, s. 31. Por. rozważania o „roli paleontologii mowy w badaniach nad 
powstaniem i rozwojem pierwotnego embrionu języka”, w: idem, Osnownyje 
dostiżenija jafieticzeskoj tieorii, w: idem, Izbrannyje raboty, t. 1: Etapy razwitija 
jafieticzeskoj tieorii, Leningrad 1933, s. 211.

30 Idem, Jafieticzeskije jazyki, s. 307. Marr wyróżniał trzy epoki glottogoniczne: 
amorficzno-syntetyczną, aglutynacyjną i fleksyjną.

31 Zob. L. L. Thomas, The Linguistic Theories of N. J. Marr, s. 143.
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giem, literaturoznawcą i językoznawcą, a trzon jego szkoły stanowiła 
socjologiczna paleolingwistyka (zwłaszcza paleosemantyka), to ży-
ciodajną glebę myślową doktryny jafetyckiej i całej zresztą paleonto-
logicznej kulturologii Nikołaja Marra stanowiły splecione (i, trzeba 
od razu podkreślić, antynomiczne) nurty biologii teoretycznej prze-
łomów XVIII i XIX oraz XIX i XX stulecia.

Jednoznaczną i całościową rekonstrukcję lingwistycznych po-
glądów Marra utrudnia fakt, że teoria jafetycka – wewnętrznie nie-
spójna – sama podlegała skokowej ewolucji. Ogłaszaną jeszcze na 
początku lat dwudziestych koncepcję glottogonicznego monofilety-
zmu, czyli podszytą darwinizmem teorię odszczepienia się języków 
jafetyckich od wspólnego pnia genetycznego jafetycko-semicko- 
-chamickiego, a nawet ideę jednego jafetyckiego prajęzyka32 – wypar-
ła wkrótce teoria koniecznego w rozwoju wszystkich języków świata 
„stadium jafetyckiego”, którą Marr porzucił ostatecznie na rzecz teo-
rii językowej poligenezy. Ta ostatnia miała już głębokie wybrzmie-
nie neolamarkistowskie33. W jafetydologii Marra – wedle oceny 
współczesnego mu biologa, twórcy teorii „filogenetycznego prefor-
mizmu”, Aleksandra Lubiszczewa – „polifiletyzm przybrał skrajną 
postać, o której nie śniło się nawet najradykalniejszym biologom- 
-antydarwinistom”34. To antydarwinistyczne ukierunkowanie „no-
wej nauki o języku” uderzyło Jewgienija Poliwanowa: „niewykluczo-
ne, że gdzieś, dajmy na to, w Ameryce, kręgi klerykalne wykorzysta-
ją teorię jafetycką jako środek do walki z darwinizmem. K o r e k t a. 
Okazało się, że moja prognoza już się spełniła (ale nie w Ameryce, 

32 O tej postaci nauki Marra pisał I. Mieszczaninow. Zob. W. Ałpatow, Istorija od-
nogo mifa, s. 31.

33 O prawomocności uzgodnień poszczególnych aspektów jafetydologii z kontro-
wersjami w rosyjskiej biologii teoretycznej, która stała się areną starcia lamar-
kizmu z darwinizmem, zob. ibidem; K. M. Moss, Olga Freudenberg i marrizm;  
K. Clark, Petersburg, Crucible of Cultural Revolution, Cambridge, Ma.− 
–London 1995. O właściwych jafetydologii metodologicznych, konceptualnych 
i terminologicznych sprzecznościach oraz o ewolucji poglądów Marra, od mono-
genetycznych do poligenetycznych, zob. L. L. Thomas, The Linguistic Theories of 
N. J. Marr, s. 81–83.

34 A. Lubiszczew, Problemy formy, sistiematiki i ewolucyi organizmow, Moskwa 1982, 
s. 66.
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tylko w burżuazyjnej europie)”35. Trafnie zauważa historyk jafetyc-
kiego mitotwórstwa Władimir Ałpatow, że wobec jawnego anty-
darwinizmu Marra współpraca teoretyka nomogenezy Lwa Berga 
z Instytutem Jafetyckim nie mogła być przypadkowa. Sam wskazu-
je na Humboldtowską (predarwinowską) proweniencję ewolucjoni-
stycznych wątków teorii Marra, odcinając ją od pism krzewiciela ling- 
wistycznego darwinizmu – Augusta Schleichera36.

Współcześni najchętniej umieszczali nazwisko Marra obok 
Iwana Miczurina, Iwana Pawłowa i Dmitrija Mendelejewa37. Także 
dzisiejsze oceny „nowej nauki o języku” eksponują przede wszystkim 
analogie marryzmu z biologią miczurinowską i genetyką Łysenki. 
Opierają się one na rozpoznaniu wspólnej Marrowi i obu „twórczym 
darwinistom” ewolucyjnej niecierpliwości lub „twórczego” właśnie 
podejścia do ewolucji, polegającego na prognozowaniu jej kierun-
ku i wzmacnianiu rezultatów38. Jednak to nie historyczne fluktuacje 
ocen marryzmu lub badanie prawomocności uzgodnień poszczegól-
nych jego aspektów z lamarkizmem lub darwinizmem są tu najistot-
niejsze. Dla tych rozważań o wiele ważniejsza jest sama czytelność 
biologistycznej podbudowy teorii Marra – zarówno dla jego kryty-
ków i obrońców z pierwszej połowy XX wieku, jak i dla późniejszych 
historyków doktryn językoznawczych. Istotny jest fakt zaangażowa-
nia rosyjskich humanistów w debaty przyrodoznawcze, a nawet wię-
cej: uświadomiona konieczność ustosunkowania się do bieżących 
sporów biologicznych, wymóg profilowania badań oraz rewizji daw-
nych lingwistycznych i literaturoznawczych metod i słowników ter-
minologiczno-pojęciowych – w korelacji ze współczesnymi kierun-
kami rozwoju biologii teoretycznej i ewolucyjnej.

35 J. Poliwanow, Trudy po obszczemu i wostocznomu jazykoznaniju, s. 554.
36 W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa, s. 275.
37 Zob. ibidem, s. 153.
38 K. Clark, Petersburg, Crucible of Cultural Revolution, s. 214. K. Moss sygnalizuje 

zbieżność jafetydologii, biologii miczurinowskiej i łysenkizmu jedynie w zakre-
sie stylu uprawiania nauki: jako teorii poddanych presji ideologii, wewnętrznie 
sprzecznych, niekonsekwentnych i niedostatecznie ugruntowanych (Olga Freu-
denberg i marrizm).
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„Skokowa ewolucja” lingwistycznych poglądów Marra nie za-
wsze jednak wiązała się tylko z wewnętrzną logiką rozwoju jafety-
dologii. Zakresy zgodności marryzmu z lamarkizmem lub darwini-
zmem oraz zmienność ocen inspirowanej biologią jafetydologii były 
w latach czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych silnie uza-
leżnione od aktualnego stanowiska marksistów w kontrowersji ide-
ologiczno-biologicznej39. Jeżeli tacy spadkobiercy jafetydologii, jak 
Iwan Mieszczaninow i Fiedot Filin, ośmieleni marksistowską intro-
nizacją Trofima Łysenki, podejmowali w 1948 i 1949 roku próby re-
witalizacji znacznie już osłabionego marryzmu przez uzgadnianie 
jego elementów z aktualnie panującym ektogenicznym lamarki-
zmem (tzw. twórczym darwinizmem), to krytycy marryzmu jako 
zniekształconego marksizmu językoznawczego w latach 1951–1952 
piętnowali powinowactwa jafetydologicznych ujęć konceptualnych 
z darwinizmem, podkreślając (jak Agnija Diesnicka), że język Marra 
obfituje w pojęcia ze słownika Darwina (skrieszcziwanije, gibridiza-
cija, razmnożenije)40. I jedni, i drudzy uwydatniali wyłącznie wybra-
ne twierdzenia Marra, ostentacyjnie przeoczając inne. Dla obroń-
ców marryzmu w dobie łysenkizmu nie ulegało wątpliwości, że 
językoznawca i biolog jednakowo podkreślali wpływ środowiska ze-
wnętrznego na rozwój badanych przez siebie organizmów (języko-
wych i roślinnych). efektami jego oddziaływania miały być gwał-
towne modyfikacje genów biologicznych i językowych (tj. czterech 
pierwotnych elementów jafetyckich: sal, ber, jon, roš). Marr utrzy-
mywał nawet (a teza ta nie odbiegała zanadto od poglądów Łysenki), 
że stopień uzależnienia języka i myśli od ekonomicznej bazy jest tak 
wielki, iż zmiana w jej obrębie generuje radykalną zmianę w proce-

39 Zob. np. e. Kołczynskij, Niesostojawszyjsia „sojuz” fiłosofii i biołogii (20–30-je gg.), 
w: Riepriessirowannaja nauka, otw. ried. M. Jaroszewskij, Sankt-Pietierburg 
1991; idem, Dialektizacyja biołogii (diskussii i riepriessii w 20-je–naczale 30-ch go-
dow), „Woprosy istorii jestiestwoznanija i tiechniki” 1997, N 1, s. 39; D. Joravsky, 
Soviet Marxism and Natural Science, 1917–1932, New york 1962.

40 A. Diesnickaja, O roli antimarksistskoj tieorii proischożdienija jazyka w obszczej 
sistiemie wzgladow N. Marra, w: Protiw wulgarizacyi i izwraszczenija marksi-
zma w jazykoznanii, ried. W. Winogradow, B. Sieriebriennikow, t. 1, Moskwa 1952, 
s. 47.
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sach myślowych: „nowe pokolenia wydają się przybyszami z obcego 
świata w porównaniu z poprzednimi pokoleniami”41. Te próby po-
wiązania sporu lingwistycznego z ideologiczną kontrowersją w bio-
logii Lawrence L. Thomas uznawał za największy strategiczny błąd 
marrystów42.

O ostatecznej detronizacji doktryny jafetyckiej oraz jej kulturo-
logicznych, folklorystycznych, literaturoznawczych, a nawet literac-
kich derywacji ostatecznie rozstrzygnęła zainicjowana przez Stalina 
na łamach „Prawdy” „swobodna debata o marksizmie i problemach 
językoznawstwa”43, podejmowana w licznych wystąpieniach „prze-
ciw wulgaryzacji i wypaczaniu marksizmu w lingwistyce”44. Ten mo-
ment marrowsko-stalinowskiego zwrotu w rosyjskiej humanistyce 

41 Cyt. za: L. L. Thomas, Some Notes on the Marr School, Berkeley 1958, s. 346.
42 Ibidem, s. 348.
43 Zob. I. Stalin, Marksizm i woprosy jazykoznanija. Otnositielno marksizma w ja-

zykoznanii, „Prawda”, 20 ijunija 1950 goda (W sprawie marksizmu w językoznaw-
stwie; Przyczynek do niektórych zagadnień językoznawstwa, „Nowe Drogi” 1950,  
nr 3).

44 Zob. Protiw wulgarizacyi i izwraszczenija marksizma w jazykoznanii. Pogło-
sy jafetyckiej doktryny Marra i antymarrowskiej krytyki Stalina słychać też 
w Problemach gatunków mowy (zob. komentarze L. Gogotiszwili [Problema 
rieczewych żanrow, Iz archiwnych zapisiej k rabotie „Problema rieczewych żan-
row”, Diałog, Diałog I. Problema diałogiczeskoj rieczi, Diałog II „Podgotowi-
tielnyje matieriały”, Jazyk w chudożestwiennoj litieraturie i Problema tieksta],  
w: M. Bachtin, Sobranije soczinienij, t. 5: Raboty 1940-ch–naczała 1960-ch go-
dow, ried. S. Boczarow, L. Gogotiszwili, Moskwa 1997, s. 535–611, 618–647). 
O ambiwalentnej recepcji Marra i kontrowersji w językoznawstwie radzieckim 
lat pięćdziesiątych zob. np. L. L. Thomas, Some Notes on the Marr School; idem, 
The Linguistic Theories of N. J. Marr; J. ellis, R. W. Davies, The Crisis in Soviet 
Linguistics, „Soviet Studies” 1950, No. 3; J. ellis, A Further Note on the Soviet Lin-
guistics Controversy; M. Miller, Marr, Stalin, and the Theory of Language, „Sovi-
et Studies” 1950, No. 2; H. Rubenstein, The Recent Conflict in Soviet Linguistics, 
„Language” 1950, No. 27; The Soviet Linguistic Controversy, transl. from the So-
viet press by J. V. Murra, R. M. Hankin, F. Holling, ed. e. Kresky, New york 1951; 
P. Gray, Totalitarian Logic: Stalin on Linguistics, w: Stalin on Linguistics and Oth-
er Essays, eds. P. Gray, C. MacCabe, V. Rothschild, New york 2002; V. Alpatov, 
What is Marxism in Linguistics, w: Materializing Bakhtin. The Bakhtin Circle 
and Social Theory, eds. C. Brandist, G. Tihanov, Houndsmill 2000; A. Dutka, 
Dyskurs na temat języka: Stalin przeciwko marryzmowi, „Teksty Drugie” 1994, 
nr 1.
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dobitnie uwyraźniły folklorystyczne rozprawy Władimira Proppa. 
Jeżeli publikowane w 1946 roku Istoriczeskije korni wołszebnoj skaz-
ki i Specyfika folkłora wspierały się jeszcze na autorytecie paleon-
tologicznej semantyki kulturowej i teorii stadialności („badanie 
paleontologiczne ustalone przez Marra dla języka jest zasadniczo 
uprawnione i w pełni możliwe także w dziedzinie folkloru”)45, to 
Russkij gieroiczeskij epos z 1955 roku powoływał się już – w iden-
tycznej niemal retoryce – na Stalinowską rozprawę Marksizm i wo-
prosy jazykoznanija, która odsądzała jafetydologów od wszelkiej czci 
i wiary: „To, co J. W. Stalin mówi o badaniu języka daje się w pełni 
zastosować w badaniach eposu”46.

Jafetydologię zaczęto przesuwać z twardej nauki do domeny or-
ganicystycznej utopii lub nawet fikcji już na początku lat trzydzie-
stych. Rosyjscy poeci modernistyczni nadali jej wówczas nowe imio-
na. Jeden z Oberiutów, Leonid Lipawski, mówił, że jest „alchemią”, 
która „choć śmiała i profetyczna jest, ogólnie rzecz biorąc, błędna”47. 
Z kolei akmeista Osip Mandelsztam nazywał ją „jafetycką nowe-
lą” i neoromantyczną filozofią języka z ducha lamarkizmu48. W tym 
samym czasie od koncepcji Nikołaja Jakowlewicza zaczęli się odci-
nać zarówno członkowie Jazykfrontu49, jak Opojazowcy i uczestni-
cy Moskiewskiego Koła Lingwistycznego50. Na początku lat trzy-

45 W. Propp, Specyfika folkłora, w: idem, Poetika folkłora, sost. i priedisł. A. Marty-
nowa, Moskwa 1998, s. 169.

46 Idem, Russkij gieroiczeskij epos, Leningrad 1955, s. 11. W metodologicznym wpro-
wadzeniu do tej monografii odbiła się echem nie tylko „kampania antymarrow-
ska”, ale także „kampania antykosmopolityczna” wymierzona m.in. przeciwko 
historyczno-porównawczej szkole A. Wiesiołowskiego.

47 L. Lipawskij, Tieorija słow; cyt. za: T. Cywjan, Proischożdienije i ustrojstwo jazy-
ka po Leonidu Lipawskomu, s. 237.

48 O. Mandelsztam, Podróż do Armenii, przeł., komentarz R. Przybylski, Warsza-
wa 2004, s. 38. Zob. też B. Gasparow, Łamark, Szelling, Marr (stichotworienije 
„Łamark” w kontiekstie „pieriełomnoj epochi”), w: idem, Litieraturnyje lejtmoti-
wy. Oczerki russkoj litieratury XX wieka, Moskwa 1994, s. 195–196.

49 O dyskusji jazykfrontowskiej zob. L. L. Thomas, The Linguistic Theories of N. J. Marr, 
s. 334–338; W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa, s. 95–101.

50 O ścisłych kontaktach naukowych „rosyjskich formalistów” z Marrem pisałam 
w rozprawie Formaliści i jafetydologia, w: Literatura i socjalizm, red. G. Woło-
wiec, Warszawa (w druku).
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dziestych Jewgienij Poliwanow – w poczuciu zgrozy i osuwania się 
w obłęd – wygłaszał jafetyckie wykłady już tylko jako akademik 
Borys Dragomanow – bohater powieści filologicznej Wieniamina 
Kawierina Skandalista, czyli wieczory na Ostrowie Wasilewskim, 
portretującej inteligencję rosyjską pierwszych dekad XX stulecia. 
Odwołanie do słynnej jafetyckiej piramidy nie pozostawia wątpli-
wości, jaką doktrynę lingwistyczną Dragomanow (vel Poliwanow) 
prezentował uniwersyteckiej publiczności:

[Dragomanow] rekonstruował [...] formy prajęzyka [praindoeuropej-
skiego], sprowadzając go do niewielkiej liczby podstawowych zespo-
łów dźwiękowych. Twierdził zuchwale, że istniejące typy języków na-
leży rozpatrywać jako rezultat pracy ludzkości na kolejnych stadiach 
rozwoju [...] Twierdził, że u zarania ludzkości nie było żadnego wspól-
nego języka, że indoeuropejska rodzina językowa jest tylko jednym 
ze stadiów na drodze od początkowej mnogości języków do jednego 
wspólnego języka [...]. Narysował na tablicy piramidę. Objaśnił, że od 
szerokiej podstawy, zawierającej niezliczone zaczątki języków, mowa 
ludzka zmierza, przechodząc przez szereg typologicznych przekształ-
ceń, ku wierzchołkowi, czyli ku połączeniu wszystkich języków świata. 
Obok zaś, w postaci odwróconej piramidy, narysował model teorii in-
doeuropejskiej z jej jedynym prajęzykiem51.

Wkrótce nawet rosyjscy poeci modernistyczni przestali w bezsen-
ne noce „odmieniać w duchu ormiańskie czasowniki z gramatyki 
Marra”52. Kiedy Leonid Lipawski w traktacie Teorija słow z 1935 roku 
wywodził leksykalną różnorodność języka z ograniczonego reper-
tuaru pierwotnych elementów dźwiękowych, zgłaszał poważne za-
strzeżenia pod adresem marryzmu, z którym łączono jego własne 
koncepcje lingwistyczne:

51 W. Kawierin, Skandalista, czyli wieczory na Ostrowie Wasilewskim, przeł. I. Ma-
ślarz, J. Szymak-Reiferowa, Kraków–Wrocław 1985, s. 32–33. O Poliwanowie 
jako prototypie Dragomanowa zob. W. Łarcew, Jewgienij Dmitriewicz Poliwa-
now. Stranicy żyzni i diejatielnosti, Moskwa 1988, s. 177–187.

52 O. Mandelsztam, Podróż do Armenii, s. 65.
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[…] ocena teorii jafetyckiej jest dosyć trudna, ponieważ wszystkie jej 
przedstawienia nie ukazują jej całościowego i integralnego systemu, 
a przytaczają tylko poszczególne obserwacje i wywody, ograniczając się 
do wielce doniosłych zapowiedzi, że dalej powinno nastąpić coś jeszcze 
bardziej interesującego i ważkiego [...]. Jafetydolodzy starają się odejść 
od skojarzeń właściwych współczesnemu człowiekowi. Istotnie pozwa-
la im to dostrzec kwestie, od których odżegnują się poszczególni lin-
gwiści. Jednak wyjaśnienia, którymi opatrują zaobserwowane sprawy 
są, ogólnie rzecz biorąc, fałszywe. Przyczyna ich błędu tkwi w tym, że, 
wyrzekłszy się współczesnych skojarzeń, natychmiast zastępują je in-
nymi: tymi mianowicie, które podszeptują im same słowa, jeśli wyjąć 
je z ogólnego systemu języka. Skojarzenia takie będziemy nazywać „ję-
zykową fantastyką”53.

Chociaż widmo marryzmu w humanistyce rosyjskiej nie straszy już 
tak, jak na początku lat pięćdziesiątych, to jednak wciąż krąży nad 
pisarstwem uczonych, których koncepcje krystalizowały się w ho-
ryzoncie teorii jafetyckiej, uniemożliwiając ich chłodną i wyważoną 
ocenę. Rola jafetydologii w rosyjskim życiu naukowym i intelektu-
alnym pierwszych dekad XX wieku jest pomniejszana, metodycz-
nie przeoczana, a nawet tabuizowana przez historyków kultury, któ-
rzy zakładają, że marryzm albo w ogóle nie oddziaływał na rozwój 
wysokoteoretycznej rosyjskiej refleksji literaturoznawczej, albo ode-
grał wobec niej rolę wyłącznie deformującą lub hamującą. Widoczne 
w pismach rosyjskich literaturoznawców odsyłacze do jafetydolo-
gii są więc zwykle zapisywane na rachunek ustępstw wymuszonych 
przez aktualną sytuację polityczno-kulturalną w Rosji sowieckiej lat 
trzydziestych i czterdziestych XX wieku.

Tymczasem przegląd koncepcji metaliterackich i literaturo-
znawczych, które wykrystalizowały się w nurcie Marrowskiej jafe-
tydologii lub kształtowały pod jej ciśnieniem w latach dwudziestych 
i na początku lat trzydziestych – to znaczy zanim jafetycka termi-
nologia, socjologiczno-genetyczna metoda stadialnej analizy pale-
osemantycznej i paleontologiczny styl myślenia nabrały cech ide-
ologicznego przymusu – nakazuje gruntowną rewizję jednostronnie 

53 L. Lipawskij, Tieorija słow, s. 237.
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negatywnych ocen jafetydologii, ustalonych w potocznej świadomo-
ści lingwistyki i literaturoznawstwa. Lingwistyczna doktryna Marra 
znajdowała zwolenników zarówno wśród literaturoznawców, folklo-
rystów, badaczy kultur archaicznych, archeologów, jak i religioznaw-
ców oraz biologów. Okazała się doktryną na tyle eklektyczną, że wie-
lu spośród uczonych zdołało pod jej osłoną prowadzić oryginalne 
i niezależne badania54.

Rękojmię poznawczych walorów jafetydologii w latach dwu-
dziestych stanowił przede wszystkim autorytet Nikołaja Marra zali-
czanego do „Potężnej Gromadki rosyjskich orientalistów” przełomu 
stuleci55. Jego nazwisko rozsławiły odkrycia bezcennych zabytków 
piśmiennictwa starogruzińskiego i staroormiańskiego. Marr był 
też twórcą gramatyk staroormiańskiej i starogruzińskiej, słownika 
abchasko-rosyjskiego i pierwszej gramatyki języka czańskiego (la-
zyjskiego), którą wysoko cenił nawet tak zdecydowany przeciwnik 
Marrowskiej paleosemantyki, jak Jewgienij Poliwanow. Nie powi-
nien dziwić fakt, że kierowany przez Marra Instytut Jafetycki szybko 
zyskał rangę jednego z najważniejszych petersburskich ośrodków ży-
cia intelektualnego56. świetności przydawały mu nazwiska pracow-
ników i konsultantów, m.in. Siergieja Oldenburga, Lwa Szternberga, 
Fiodora Rozenberga, Dmitrija Pietrowa, Josifa Orbieli, Władimira 
Szylejki, a także nauczyciela rosyjskich formalistów – Lwa Szczerby.

Nikołaj Marr, członek Imperatorskiej Akademii Nauk, dziekan 
Wydziału Języków Wschodnich, założyciel i prezydent Państwowej 
Akademii Historii Kultury Materialnej (GAIMK), twórca rosyjskiej 
szkoły kaukazoznawstwa i pionier kaukaskiej archeologii utrzymy-
wał intelektualne kontakty z najznakomitszymi przedstawicielami 
rosyjskiej awangardy naukowej i artystycznej. Wizjoner kinemato-

54 Zob. N. Perlina, Ol’ga Freidenberg’s Works and Days, s. 78.
55 Określenie W. Abajewa; cyt. za: W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa, s. 8. O aka-

demickiej działalności Marra zob. też: I. Djakonow, Po powodu wospominanij  
O. M. Freudenberg o N. Marrie, w: Wostok-Zapad. Issledowanija. Pieriewody. 
Publikacyi, Moskwa 1988 oraz O. Freudenberg, Wospominanija o Marrie, w: Su-
mierki lingwistiki: Iz istorii otieczestwiennogo jazykoznanija. Antołogija.

56 Zob. O. Freudenberg, Wospominanija o Marrie, s. 435; W. Ałpatow, Istorija od-
nogo mifa, s. 29.
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grafii Siergiej eisenstein po powrocie z Meksyku nie tylko uczęsz-
czał na wykłady Marra z „materialistycznej lingwistyki” w Akademii 
Komunistycznej, ale nawet pod koniec lat dwudziestych utworzył 
„kółko”, w którym wspólnie z Nikołajem Marrem oraz z twórcami 
neuropsychologii i defektologii, prekursorami badań z zakresu mię-
dzykulturowych różnic procesów poznawczych – Lwem Wygotskim 
i Aleksandrem Łurią – dyskutował nad reliktami archaicznych form 
świadomości w micie, kinie i języku57. Pogłos Marrowskiej jafety-
dologii w teorii społeczno-kulturowego rozwoju wyższych funk-
cji psychicznych obu klasyków psychologii jest aż nadto słyszalny58. 
Uczestnicy „kółka eisensteina” podejmowali problemy z pograni-
cza lingwistyki paleontologicznej, nowoczesnej psychologii (zwłasz-
cza freudyzmu) oraz Nietzscheańskiej i Wagnerowskiej estetyki59. 
Dyskutowali m.in. o języku gestów jako pierwotnej formie mowy 
i o fenomenie mowy wewnętrznej. eisensteina i Wygotskiego łączy-
ło zainteresowanie ewolucją od archaicznego myślenia komplekso-
wego do myślenia pojęciowego (Wygotski badał kształtowanie się 
myślenia pojęciowego u dzieci). Zbieżność poglądów Wygotskiego, 
eisensteina i Marra ujawniała się też w koncepcjach pierwotne-
go myślenia prelogicznego wiązanego z archaicznymi epokami 
i społecznościami, ale także odnajdywanego w formie przeżytków 
w sztuce człowieka współczesnego. W jej „ultranowoczesnym obli-
czu” eisenstein próbował odnaleźć archaiczne źródła współczesnych 
wyobrażeń zgodnie z założeniami „paleontologii fabuły” Nikołaja 
Marra, zwłaszcza „semantyki paleontologicznej” Olgi Freudenberg, 
od której odróżniało go zainteresowanie reliktowym charakterem 
samej formy, a nie tylko fabuły. To właśnie zaciekawienie lingwi-
styczną paleontologią Marra – referuje Olga Bułgakowa – ukierun-

57 Zob. O. Bułgakowa, Tieorija kak utopiczeskij projekt, „Nowoje litieraturnoje 
obozrienije” 2007, N 88; W. Iwanow, Oczerki po istorii siemiotiki w SSSR, Mo-
skwa 1976, s. 25–31, 68.

58 Zob. C. Brandist, Koła Bachtina i Wygotskiego: z dziejów idei i instytucji, przeł.  
J. Płuciennik, w: Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 2, red. D. Ulicka, Kra-
ków 2009.

59 Zob. W. Iwanow, Oczerki po istorii siemiotiki w SSSR, s. 25–31, 66–69; K. Clark, 
Petersburg, Crucible of Cultural Revolution, s. 221.
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kowało zainteresowania eisensteina na prafenomeny technik repre-
zentacji związanych z rytmem i ruchem60.

Równie bliskie relacje łączyły Marra z teoretykiem noos-
fery Władimirem Wiernadskim, który rozmowy z Nikołajem 
Jakowlewiczem zwykł upamiętniać w dziennikach. Notował m.in.: 
„Był Marr. Interesująca rozmowa o języku. Język ewoluuje w spo-
łeczeństwie. Jeden wspólny ludzkości »język« nie będzie językiem, 
ale zupełnie nowym zjawiskiem, podobnie jak nasz język wyrósł 
z mowy rąk”61. Tę Marrowską ideę pierwotności „mowy kinetycz-
nej” podzielali eisenstein, Łuria i Wygotski.

Zainteresowanie semantyczną paleontologią – przede wszyst-
kim jako światopoglądem podszytym Cassirerowskim neokanty-
zmem oraz jako ważnym etapem w krystalizacji rosyjskiej socjo-
lingwistyki i poetyki socjologicznej62 – manifestowali uczestnicy 
witebskiego „kółka Bachtinowskiego” i Szkoły Newelskiej („semi-
narium Kantowskiego”): Lew Pumpianski, Walentin Wołoszynow 
i Paweł Miedwiediew63. Pogłosy jafetydologii słychać w Słowie w po-
wieści Michaiła Bachtina. Gdy filozof wielo- i różnojęzyczności pi-
sze, że „niezamierzona, nieświadoma hybrydyzacja jest jednym 
z najważniejszych mechanizmów w historycznym funkcjonowaniu 
i rozwoju języków. Można wręcz twierdzić, że język i języki prze-
kształcają się w dziejach głównie dzięki hybrydyzacjom [...], za-
równo w historycznej, jak i prehistorycznej (paleontologicznej) 
przeszłości języków”64, to przywołuje koncepty nazwowe Marra 

60 Zob. O. Bułgakowa, Tieorija kak utopiczeskij projekt.
61 W. Wiernadskij, Zapiski dniewnikowogo charaktiera 1930; cyt. za: W. Rosow,  

W. I Wiernadskij i russkije wostokowiedy. Mysli – istoczniki – pis’ma, Sankt-Pie-
tierburg 1993, s. 43–44.

62 Zob. J. Miedwiediew, Na puti k sozdaniju socyołogiczeskoj poetiki, „Diałog. Kar-
nawał. Chronotop” 1998, N 2.

63 Zob. W. Wołoszynow, Marksizm i fiłosofija jazyka. Osnownyje problemy socyoło-
giczeskogo mietoda w naukie o jazykie [1929], w: M. M. Bachtin (Pod maskoj). 
Fiejdizm, Formalnyj mietod w litieraturowiedienii. Marksizm i fiłosofija jazyka. 
Stat’i, ried. G. Szełogurowa, Moskwa 2000. Por. C. Brandist, The Bakhtin Circle. 
Philosophy, Culture and Politics, Virginia 2002, s. 109–111; N. Perlina, Ol’ga Frei-
denberg’s Works and Days, s. 91.

64 M. Bachtin, Słowo w powieści, w: idem, Problemy literatury i estetyki, przeł.  
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(„paleontologia” i „hybrydyzacja”, „relikty”, „skamieliny językowe”), 
które w dyskursie naukowym lat dwudziestych i trzydziestych od-
syłały do „semantyczno-paleontologicznej” kulturologii. Nikołaj 
Pańkow potwierdza, że głównym wspornikiem tez Z prehistorii sło-
wa powieściowego były pierwotnie obszerne cytaty z Nikołaja Marra 
i Iwana Mieszczaninowa, które zostały wycofane przez redaktorów 
książki Woprosy litieratury i estietiki z 1975 roku65. Badania archiwal-
ne wykazały, że „problem Bachtina i jafetydologii lub, nieco węziej, 
Bachtina i Marrowskiej koncepcji krzyżowania języków jest bez-
względnie istotny dla zrozumienia Bachtinowskiej teorii [...] wielo-
języczności i hybryd językowych. Wymaga odrębnego i samodziel-
nego rozpatrzenia”66.

Miarą powodzenia jafetydologii w naukowym Petersburgu lat 
dwudziestych jest wreszcie fakt, że do jej entuzjastów należał na-
wet geograf, ichtiolog-neolamarkista Lew Berg, który sam pisał roz-
prawy z paleontologii języka. Jego antydarwinistyczna teoria no-
mogenezy miała wkrótce zachwycić nie tylko bliską Marrowi Olgę 
Freudenberg, ale także Romana Jakobsona, Piotra Bogatyriewa 
i Jurija Tynianowa.

Rozliczne idee „szkoły Marra”, zwłaszcza semantyka i paleonto-
logia mowy, historyczne relacje języka i myślenia oraz języka i spo-
łeczeństwa, paleontologia mitów, obyczajów i obrzędów, silnie od-
działywały na koncepcje badaczy wywodzących się z rosyjskiej 
„szkoły formalnej”: Wiktora Szkłowskiego, Lwa Jakubinskiego, 
Borisa Kazanskiego, Rozalię Szor, Jewgienija Poliwanowa, Nikołaja 
Jakowlewa67, którzy brali udział w firmowanych przez Marra 
przedsięwzięciach badawczych, byli zatrudnieni w kierowanym 
przez niego Instytucie Jafetyckim i współpracowali z Marrem 
w Naukowo-Badawczym Instytucie Porównawczej Historii Literatur 
i Języków Wschodu i Zachodu przy Państwowym Uniwersytecie 

W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 202; por. Tiezisy k dokładu M. M. Bachtina 
„Słowo w romanie (K woprosam stilistiki romana)”, w: N. Pańkow, M. M. Bach-
tin i tieorija romana, „Woprosy litieratury” 2007, N 3.

65 Zob. N. Pańkow, M. M. Bachtin i tieorija romana.
66 Ibidem.
67 O tych relacjach pisałam szeroko w rozprawie: Formaliści i jafetydologia.
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Leningradzkim (ILIAZW). Badacze z „rosyjskiej szkoły formalnej” 
(niektórzy już w połowie lat dwudziestych) przyjęli nie tylko jafe-
tycką terminologię i socjologiczno-genetyczną metodę stadialnej 
analizy paleosemantycznej, ale także swoisty paleontologiczny styl 
myślenia. Jak zaświadcza członek-założyciel i jeden z przewodniczą-
cych Moskiewskiego Koła Lingwistycznego (w latach 1923–1924)68 
Nikołaj Jakowlew, w 1922 roku Nikołaj Marr, inicjując w Moskwie 
przekształcenie Instytutu Łazariewskiego w Instytut Żywych Języków 
Wschodnich, wygłosił odczyt na zebraniu Moskiewskiego Koła 
Lingwistycznego69.

Najsilniej jednak jafetydologia stymulowała semantyczno-pa-
leontologiczną kulturologię, paleontologiczne literaturoznawstwo 
socjologiczno-genetyczne, jafetycką poetologię, historyczno-ty-
pologiczne badania nad folklorem („folklorystykę jafetycką”) oraz 
przenikliwą krytykę dziedzictwa semantycznej szkoły Ołeksandra 
Potebni i porównawczo-historycznej szkoły genologicznej Aleksandra 
Wiesiołowskiego.

w kręgu semantycznej paleontologii kultury

Na początku lat dwudziestych Nikołaj Marr przeprojektował jafe-
tydologię i nadał jej postać „semantycznej paleontologii” kultury. 
Atrybuty „semantyczny” i „paleontologiczny”, przysługujące nowej 
dyscyplinie, odnosiły się do dziedzin wiedzy blisko – zdaniem Marra – 
spokrewnionych, bo skupionych na reliktach archaicznego świata: 

68 Zob. G. Klimow, M. Panow, A. Rieformatskij, Iz istorii otieczestwiennogo ja-
zykoznanija 20–40-ch godow. N. Jakowlew (1892–1974), Sierija litieratury i jazyka 
1975, t. 34, N 4, s. 362; R. Jakobson, Moskowskij lingwisticzeskij krużok, podgot. 
tieksta, publ., wstup. zamietka i primiecz. M. Szapir, „Philologica” 1996, N 5–7,  
s. 362.

69 Zob. N. Jakowlew, Akadiemik N. Marr kak grażdanin i uczonyj (K 15-letiju so 
dnia smierti akad. N. Marra), w: Uczonyje zapiski Kabardinskogo nauczno-issle-
dowatielskogo instituta pri Sowietie ministrow Kabardinskoj ASSR, t. 5, Nalczik 1949, 
s. 25.
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substratach słownych (semantyka historyczna) i materialnych (pale-
ontologia). Wyjaśnia Nina Perlina:

Jeżeli zadaniem semantyki jako działu językoznawstwa była rekon-
strukcja hipotetycznych prajęzyków i archetypów leksykalnych, tropie-
nie semazjologicznych zmian i historycznych związków między znaka-
mi słownymi a reprezentowanymi przez nie obiektami, to paleontologia 
jako dział nauk biologicznych koncentrowała się na fosyliach, odtwa-
rzając hipotetyczne formy organizmów biologicznych i badając związ-
ki między ich częściami oraz stosunek części względem organizmalnej 
całości. Historyczna semantyka stawała się w ujęciu Marra paleonto-
logią twórczości słownej, zaś paleontologia – badaniem kulturowej 
morfogenezy70.

W ocenie Olgi Freudenberg przełomowe znaczenie jafetydologii 
dla badań kulturowych i literackich polegało przede wszystkim na 
związaniu problemów semantyki i morfologii: „Marr otworzył nam 
oczy na pierwszoplanową rolę problemów genetycznych w dowolnej 
dziedzinie ideologii. Oznaczył konkretne drogi historycznego roz-
woju światopoglądu, z którego wyrosła literatura i pokazał, że se-
mantyka ma swoją morfologię”71.

Nie jest dziełem przypadku, że „semantyczna paleontologia” 
kultury rozwinęła się w epoce spektakularnych sukcesów paleon-
tologii w naukach biologicznych72, jeszcze raz unaoczniając parale-
lizm „linii kierunkowych poznania” (formuła Flecka) w humanisty-
ce i naukach przyrodniczych. W kulturze rosyjskiego modernizmu 

70 N. Perlina, Ol’ga Freidenberg’s Works and Days, s. 73. Por. eadem, From Histori-
cal Semantics to the Semantics of Cultural Forms, w: O. M. Freidenberg’s Contri-
bution to Russian Literary Theory, „Soviet Studies in Literature” 1990–91, Vol. 27, 
No. 1, s. 10.

71 O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra, podgot. tieksta, obszcz. ried. N. Bragin-
skaja, Moskwa 1997, s. 32.

72 O rozkwicie nauk paleontologicznych w rosyjskiej biologii tego okresu zob. 
Uspiechi biołogiczeskich nauk w SSSR za 25 let (1917–1942). Sbornik statiej, 
otwietstw. ried. A. Orbieli, Moskwa–Leningrad 1945, s. 184–217; A. Iwanow, 
Ewolucyonnaja paleontołogija, w: Istorija biołogii s driewniejszych wriemien do 
naszych dniej, ried. S. Mikulinskij, t. 2: Istorija biołogii s naczała XX wieka do 
naszych dniej, Moskwa 1975, s. 387–403.
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paleontologiczne fascynacje znalazły pokrewny wyraz m.in. w poza-
rozumowych poematach kubofuturystów, „kimeryjskiej” twórczo-
ści Maksymiliana Wołoszyna i „naukowej poezji” akmeisty Michaiła 
Zienkiewicza, która opiewała biologiczną i geologiczną ewolucję 
przyrody od „pierwotnych spazmów płaszcza Ziemi” i „ciepłych ar-
cheozoicznych mórz” do „trzeciorzędu roślinożernych olbrzymów” 
i gigantycznych sigilarii, od „szmaragdowego ogrodu wymoczków” 
i embrionów dojrzewających w jajach prehistorycznych jaszczurów 
do machairodusów i deinoteriów, mastodontów i mamutów73.

Metodologiczne wzorce Marrowskiej „paleontologii semantycz-
nej” precyzyjnie oznaczył luminarz moskiewskiej semiotyki i przeni-
kliwy historyk modernistycznej humanistyki rosyjskiej Wiaczesław 
Iwanow: 

[…] według stadialnej teorii języka poszczególne typy języka odpowia-
dają określonym stadiom ewolucji. Synchroniczna typologia języków 
ujawniała zatem równocześnie charakter ich ruchu w czasie. Prototyp 
czy też model takich badań stanowiły datujące się od czasów Cuvie-
ra geologiczne i paleontologiczne badania ewolucji Ziemi i biosfery. 
W geologii i paleontologii porównanie „horyzontalnych przekrojów” 
było ważnym, efektywnym środkiem wyprowadzania wniosków ewo-
lucyjnych. Dlatego już w połowie XIX wieku, jeszcze przed powsta-
niem podstawowych prac Darwina i Wallace’a, analogiczne próby pod-
jęto w naukach o człowieku74.

Metodę badawczą „semantyków-paleontologów” trafnie charakte-
ryzują też słowa Władimira Proppa o historyku helleńskiego Czar-
nomorza – Iwanie Tołstoju:

Każda z jego prac poświęcona jest niewielkiemu, niekiedy nawet mało 
istotnemu wycinkowi kultury antycznej. Podobnie jednak jak arche-
olog ze skorupki potrafi odtworzyć całe naczynie, a paleozoolog na 

73 Zob. M. Zienkiewicz, Jaszczery, Machajrodusy, Tiemnoje rodstwo, w: idem, Di-
kaja porfira (1912); idem, Skazocznaja era: Stichotworienija. Powiest’. Bielletri-
czeskije miemuary, sostaw., podgot. tiekstow, primiecz. i kratkaja biochronika  
S. Zienkiewicz, wstup. statja Ł. Ozierow, Moskwa 1994.

74 W. Iwanow, Oczierki po istorii semiotiki w SSSR, s. 12.
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podstawie jednej kości może ocenić wygląd wymarłego zwierzęcia, tak 
Tołstoj, badając jeden detal, rozwija rozległy obraz kultury antycznej75.

Ta sama „metafora” Wiktora Żyrmunskiego wskazywała na Cuvie-
rowskie źródła projektowanej przez niego „paleontologii stylu po-
etyckiego”:

Jak uczony-paleontolog na podstawie kilku kości kopalnego zwierzę-
cia, znając ich funkcję w organizmie, rekonstruuje całościową budo-
wę zwierzęcia, tak badacz stylu artystycznego, na podstawie [...] pozo-
stałości frontonu może w ogólnej formie zrekonstruować organiczną 
całościową budowlę oraz „prognozować” jej przypuszczalne formy. 
Tego rodzaju „prognozy” [...] uznajemy za [...] możliwe także w dzie-
dzinie stylu poetyckiego, jeśli nasza znajomość jedności artystycznych 
chwytów [...] będzie mogła zmierzyć się z wiedzą znawców sztuki lub 
paleontologów76.

Nieomal identyczną architektoniczno-paleontologiczną paralelę zbu-
dował cztery lata później Władimir Majakowski, porównując pra-
cę geologa, próbującego ze zgliszcz Bruklińskiego mostu odtworzyć 
świat sprzed kosmicznej katastrofy – do paleontologicznej rekon-
strukcji szkieletów prehistorycznych jaszczurów z kości cieńszych 
od igiełek:

Jesli
 pridiet
  okonczanije swieta – 
płanietu
 chaos
  razdielajet w łosk,
i tolko
 odin ostanietsia

75 W. Propp, Trudy akadiemika I. I. Tołstogo po folkłoru, w: I. Tołstoj, Stat’i o fol-
kłorie, sostaw., otwietstw. ried. W. Propp, Moskwa–Leningrad 1966, s. 17.

76 Por. W. Żyrmunskij, Zadaczi poetiki [1921], w: idem, Woprosy tieorii litieratu-
ry. Stat’i 1916–1926, Leningrad 1928, s. 51; idem, Wstęp do poetyki, przedmowa  
J. Ujejski, przekład autoryzowany J. Kulczycka, F. Siedlecki, Warszawa 1934.
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  etot
nad pylu gibieli wzdyblennyj most,
to,
 kak iz kostoczek,
  tońsze igołok,
tuczniejut
 w muziejach stojaszczije
  jaszczery,
tak
 s etim mostom
  stoletnij gieołog
sumieł
 wossozdat’ by
  dni nastojaszczije77.

„Semantycy-paleontolodzy” form kulturowych, niezależnie od róż-
nic materiału badawczego i sposobów konceptualizacji kulturowej 
ewolucji, osadzali je w kontekście całokształtu życia społeczności ar-
chaicznych, rekonstruowanego na podstawie zachowanych „skamie-
lin semantycznych” (siemanticzeskije okamieniełosti).

Historycy rosyjskiej folklorystyki podkreślają, że fundamenty 
metody paleontologicznej, która w folklorystyce i literaturoznaw-
stwie prawdziwie rozkwitła w latach trzydziestych XX wieku, położyły 
już historyczno-porównawcze prace Aleksandra Wiesiołowskiego78. 
Także dla współczesnych nie ulegało wątpliwości, że Marr „był na 
Uniwersytecie Petersburskim wytworem epoki Wiesiołowskiego”79. 

77 Por. W. Majakowskij, Bruklinskij most [1925], w: idem, Izbrannyje soczinienija, 
wstup. statja N. Maslin, Moskwa 1949, s. 114; W. Majakowski, Most Brukliński, 
przeł. A. Ważyk, w: idem, Wiersze i poematy, wybór przekładów oprac. A. Ważyk, 
Warszawa 1949, s. 270–271: „A jeśli / koniec / świata nastanie, / planetę / chaos / 
/ rozpławi na wosk / i tylko / ten jeden / ostoi się na niej / nad prochem zagłady 
zdębiony most, / to / jak się z ości / najcieńszych kleci / jaszczury / w muzeach 
puchnące, / tak / z tego mostu / geolog stuleci / potrafi / wysnuć / dni naszych 
koncept”. Za wskazanie tego literackiego kontekstu „semantyki paleontologicz-
nej” dziękuję p. dr. Adamowi Pomorskiemu.

78 T. Iwanowa, Istorija russkoj folkłoristiki XX wieka (1900–pierwaja połowina 1941 gg.), 
Sankt-Pietierburg 2009, s. 602.

79 e. e. Uornier, Władimir Jakowlewicz Propp i russkaja folkłoristika, Sankt- 
-Pietierburg 2005, s. 106–107. Zob. też: W. Szyszmariew, N. J. Marr i A. N. Wiesio-
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Sam wielokrotnie podkreślał znaczenie teoretyczno-metodologicz-
nych rozpoznań Wiesiołowskiego w kształtowaniu się zrębów jafety-
dologii: „rozkwit orientalistyki na Uniwersytecie Petersburskim nie 
przypadkiem zbiegł się w czasie z wyjątkowo twórczą pod wzglę-
dem metodologicznym działalnością słynnego historyka i teorety-
ka literatury z wyraźnie socjologicznym nastawieniem badawczym, 
profesora i akademika A. N. Wiesiołowskiego, uwrażliwionego na 
twórczość wszystkich narodów i plemion. Oto w jakiej atmosferze 
naukowo-badawczej tworzyły się podstawy jafetydologii, wykuwa-
ła jej metoda”80.

Rozpoznając zależności między budową a funkcjami bajek, po-
dań, mitów, eposów oraz zmiennymi warunkami społeczno-ekono-
micznych środowisk ich życia, „semantycy-paleontolodzy” wykrywali 
prawidłowości morfogenezy (powstawania form) i przyczyny zmian 
ewolucyjnych oraz rozrysowywali ich linie rozwojowe. Założenia ba-
dawcze literaturoznawców-paleontologów pokrywały się z podsta-
wowymi wytycznymi analizy w paleobiologii. W formach współcze-
snych odnajdywali relikty archaicznych stadiów myślenia utrwalone 
w micie, rytuale, obrzędzie, obyczaju i w wierzeniach religijnych81. 

łowskij, w: Jazyk i myszlenije, t. 8: Jazyki Jewrazii w rabotach N. Marra, Moskwa–
Leningrad 1937 i W. Żyrmunskij, Srawnitielnoje litieraturowiedienije i problema 
litieraturnych wlijanin, „Izwiestija Akademii Nauk SSSR. Otdieł obszczestwien-
nych nauk” 1936, N 3, s. 385–386.

80 N. Marr, Jafietidołogija w Leningradskom Gosudarstwiennom Uniwersitietie,  
w: idem, Izbrannyje raboty, t. 1, s. 271.

81 Zob. W. Abajew, Nartowskij epos osietin, O sobstwiennych imienach nartowsko-
go eposa, Dieti sołnca (o gierojach osietinskogo eposa Nartach), Problemy nar-
towskogo eposa, Opyt srawnitielnogo analiza legiend o proischożdienii nartow 
i rimlan, Trojanskij kon’, Kawkazskije paralleli, w: idem, Izbrannyje trudy. Reli-
gija, folkłor, litieratura, Władikawkaz 1990; S. Sowietow, Odin iz obrazow ‘ognia’ 
i ‘wody’ w sierbskich i słowianskich skazkach, I. Tołstoj, Swiazannyj i oswoboż-
diennyj silen, w: Pamiati akadiemika N. J. Marra (1864–1934), otwietstw. ried. 
I. Mieszczaninow, Moskwa–Leningrad 1938; Celewaja ustanowka kollektiw-
noj raboty nad sjużetom Tristana i Isoldy. Tristan i Isolda. Ot gieroini lubwi fie-
odalnoj Jewropy do bogini matriarchalnoj Afriewrazii, kollektiwnyj trud Siekto-
ra siemantiki mifa i folkłora, ried. N. Marr, Leningrad 1932. Uczestnikami tego 
przedsięwzięcia byli: O. Freudenberg, I. Frank-Kamieniecki, J. Tronski, M. Ti-
chaja-Ceretieli, W. Struwe, B. Kazanski i N. Driagin.



208 ROZDZIAŁ 3

ślady (odciski) pradawnych form mowy i myślenia, motywów, fabuł, 
gatunków i tropów opisywali nie tylko w paleontologicznych kate-
goriach „przeżytków” (pierieżytki), „reliktów” (rielikty) i „skamielin” 
(okamieniełosti, iskopajemyje), ale też w geologicznych terminach 
„warstw osadowych”, „geologicznych osadów” (gieołogiczeskije otło-
żenija) lub „stadialnych nawarstwień” (stadialnyje nasłojenija), ba-
danych metodą „reliefowego odsłaniania” (reliefnoje wskrywanije), 
geologicznej „odkrywki” (razriez), ujawniającej strukturę kulturo-
wo-religijnego i społecznego „podglebia” (podpoczwa) lub po pro-
stu – na drodze „analizy paleontologicznej” (paleontołogiczeskije is-
sledowanija), odsłaniającej w obrazowaniu poetyckim archaiczne 
„pokłady” pradawnych poglądów, relikty archaicznych stadiów roz-
woju ludzkiej świadomości językowej i kulturowej82. Niekiedy pa-
leontologiczna analiza form literackich i folklorystycznych pozwa-
lała dotrzeć uczonym do samej „barysfery religijnych wyobrażeń” 
(ziemnoje jadro [...] religioznych priedstawlenij)83. Kiedy więc tartu-
ski odkrywca „paleontologii semantycznej” Jurij Łotman referował, 
że zainteresowanie marrystów dla „archaicznych, reliktowych wtrą-
ceń (wkraplenija) w strukturę późniejszych tekstów naruszało zasa-
dy analizy synchroniczno-strukturalnej”84, to założenia paleontolo-
gów przedstawiał w ich własnym paleontologicznym i geologicznym 
języku teoretycznym. Dodawał, że marryści traktowali owe wtrące-
nia „nie jako odłamki (obłomki), ale formy organiczne, zabezpiecza-
jące integralność ludzkiej kultury”85.

Paleontolodzy fabuł podążali śladami samego Marra, który me-
todę paleontologiczną, nazywaną też przez niego „wykopaliskami” 

82 Zob. m.in. I. Frank-Kamienieckij, Itogi kollektiwnoj raboty nad sjużetom Trista-
na i Isoldy; idem, Kolesnica Jegowy. Trudy po biblejskoj mifołogii, ried. G. Szeło-
gurowa, I. Pieszkow, Moskwa 2004 (tu: Pierieżytki animizma w biblejskoj poezii, 
Woda i ogon’ w biblejskoj poezii, Rastitielnost’ i ziemledielije w poeticzeskich ob-
razach Biblii i w gomierowskich srawnienijach).

83 I. Frank-Kamienieckij, Itogi kollektiwnoj raboty nad sjużetom Tristana i Isoldy,  
s. 340.

84 J. Łotman, O. Freudenberg kak issledowatiel kultury, „Trudy po znakowym si-
stiemam” 1973, N 6, s. 485.

85 Ibidem.
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[raskopki]86, definiował jako „ustalanie sukcesji form językowych we-
dług pokładów [po płastam], zawierających [...] geologiczne przeżyt-
ki [gieołogiczeskije dawnosti]”87. Czy w swoiście geologicznej historii 
wyższych funkcji psychicznych Lwa Wygotskiego nie słychać echa 
Marrowskiej paleontologii, z którą psycholog zetknął się na spotka-
niach „kółka eisensteina”? Twórca „społeczno-historycznej szkoły 
psychologicznej” pisał na początku lat trzydziestych:

Struktura rozwoju zachowania się przypomina budowę geologicz-
ną skorupy ziemskiej. Badania wykazały obecność wielu różnych pod 
względem genetycznym warstw w zachowaniu się człowieka, odzwier-
ciedlających przebyte stopnie rozwoju psychicznego. Geologia zacho-
wania się człowieka jest odbiciem „geologicznego” pochodzenia i roz-
woju mózgu88.

Rzecznik geologicznego izomorfizmu wyższych funkcji psychicz-
nych i skorupy ziemi głosił nawet „prawo nawarstwień” w historii 
rozwoju mózgu.

Wypracowana przez Marra i badaczy jego szkoły spójna i jedno-
rodna terminologia (metaforyka pojęciowa), którą precyzowała spe-
cjalna Sekcja Metodologiczna Instytutu Jafetyckiego89: „analiza pale-
ontologiczna”, „semantyczna morfologia”, „semantyczna tożsamość”, 
„wiązka semantyczna”, „szereg semantyczny”, „stadialność”, „sta-
dium kulturowe”, „formy stadialne”, „relikt kulturowy” i „przeżytek 
semantyczny”, „paleontologiczna odkrywka” itd.90 – zapewniła roz-
szerzenie kompetencji jafetyckiej „paleontologii semantycznej” na 
wszystkie historyczne manifestacje ludzkiego myślenia i języka, prze-
jawy świadomości religijnej, naukowej i artystycznej oraz na proce-

86 N. Marr, Osnownyje dostiżenija jafieticzeskoj tieorii, s. 199.
87 Idem, Awtobiografija, w: idem, Izbrannyje raboty, t. 1, s. 12.
88 L. Wygotski, Historia wyższych funkcji psychicznych, w: idem, Wybrane prace 

psychologiczne, przeł. e. Flesznerowa, J. Fleszner, Warszawa 1971, s. 126–127.
89 Zob. Sankt-Pietierburgskij Filiał Archiwa Rossijskoj Akadiemii Nauk (SPFA RAN), 

f. 77, op. 1 (1921–1929), jed. chr. 18.
90 Ros. paleontołogiczeskij analiz, siemanticzeskaja morfołogija, siemanticzeskoje 

tożdiestwo, siemanticzeskij puczok, siemanticzeskij riad, skrieszcziwanije, stadial-
nost’, kulturnaja stadija, stadialnyje oformlenija, kulturnyj rielikt, siemanticzeskij 
pierieżytok, paleontołogiczeskij razriez.
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sy wytwórczości i zabytki kultury materialnej. Jednolity i względnie 
ustabilizowany słownik pojęciowy marrystów zapewniał też bezko-
lizyjne, wprost automatyczne przechodzenie „od semantycznej pa-
leontologii do »paleontologicznej morfologii«”91 tropów, fabuł, ga-
tunków i kultur. Lingwistyczna paleontologia – pisał jej przywódca 
i prawodawca – wkracza we wszystkie obszary historycznych badań 
życia społecznego, nie tylko literackie, ale także religijne, prawne 
itp., rejestrując w dostępnych jej badaniu »reliktowych pokładach« 
(reliktowyje otłożenija) językowych stadia życia prehistorycznego”92. 
Wymienione formuły i wyrażenia zyskały zarazem status terminów-
-szibboletów, które nieomylnie potwierdzały metodologiczną i świa-
topoglądową przynależność przywołujących je uczonych do seman-
tyczno-paleontologicznej szkoły kulturowej Nikołaja Marra.

W nurcie „paleontologii semantycznej” krystalizowały się kon-
cepcje takich badaczy archaicznych kultur, jak m.in. egiptolog, he-
braista, semitolog i judaista Izrail Frank-Kamieniecki, egiptolog 
i mezopotamista Wasilij Struwe, badaczka kultury antycznej Olga 
Freudenberg, znawca folkloru abchaskiego, adygejskiego i osetyń-
skiego, iranista Wasilij Abajew93, starożytnik Iwan Tołstoj, germa-
nista i badacz twórczości ludowej Wiktor Żyrmunski lub folklorysta 
Władimir Propp. Wiele wskazuje bowiem na to, że historyczno-ge-
netyczne dociekania Proppa, będące naturalnym przedłużeniem 
Morfologii bajki, więcej łączy z nauką rozwijaną przez Freudenberg, 
Frank-Kamienieckiego, Abajewa, Tołstoja i Josifa Tronskiego niż 
z badawczymi zainteresowaniami „rosyjskiej szkoły formalnej”, 
z którą zwykli wiązać folklorystę historycy literaturoznawstwa94. 

91 I. Frank-Kamienieckij, Itogi kollektiwnoj roboty nad sjużetom Tristana i Isoldy,  
s. 353.

92 N. Marr, Jafietidy, w: idem, Izbrannyje raboty, t. 1, s. 134.
93 O obszarach zainteresowań Abajewa i roli jafetydologii w kształtowaniu się jego 

koncepcji zob. S. Dżykajew, W. Abajew, litieraturowied oraz W. Rastorgujewa, 
W. Abajew, folkłorist, w: Poetika żanra. Mieżwuzowskij sbornik statiej. K. 80-letiju 
doktora fiłołogiczeskich nauk, profiessora, zasłużennogo diejatiela nauki Gruzin-
skoj SSR i Siewiero-Osietinskoj ASSR W. Abajewa, otwietstw. ried. Z. Sałagajewa, 
Ordżonikidze 1980.

94 Związki Proppa z marryzmem uwidaczniają zwłaszcza Istoriczeskije korni wołszeb-
noj skazki (1946) oraz rozprawy zgromadzone w zbiorze Folkłor i diejstwitielnost’. 
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Sam Propp wśród swoich największych nauczycieli wymieniał 
Struwego, Frank-Kamienieckiego oraz profesorów współpracują-
cych z Instytutem Marra w charakterze konsultantów: religioznawcę 
porównawczego Lwa Szternberga, etnografa i folklorystę Władimira 
Bogoraz-Tana oraz indologa Siergieja Oldenburga95. Ośrodkiem ja-
fetyckich badań „paleontologiczno-semantycznych” była wielo-
imienna Grupa Semantyki Mitu i Folkloru96 Sekcji Paleontologicznej 
Instytutu Jafetyckiego, kierowana przez mediewistę i romanistę 
Władimira Szyszmariewa, a następnie (od 1929 roku) przez egip-
tologa i hebraistę Izraila Frank-Kamienieckiego. Mificzeskaja sek-
cyja, jak nazywali ją jej reprezentanci (Olga Freudenberg, Frank- 
-Kamieniecki, Wasilij Struwe, badaczka kultury czuwaskiej Tatiana 
Passek, badacz kultury staroruskiej Wasilij Komarowicz i lingwi-
sta Iwan Mieszczaninow), zajmowała się „badaniem semantolo-
gii mitów, fabuł literackich i obrazów poetyckich z uwzględnieniem 
problemu stadialności”97. Zadaniem bliźniaczej, także kierowanej 
przez Szyszmariewa, Grupy Porównawczej Fabułologii w Naukowo-
Badawczym Instytucie Porównawczej Historii Literatur i Języków 
Zachodu i Wschodu im. Aleksandra Wiesiołowskiego przy 
Państwowym Uniwersytecie Leningradzkim (ILIAZW) było „prze-
niesienie tradycyjnych badań porównawczych nad fabułami na 

Izbrannyje stat’i, ried. B. Putiłow, Moskwa 1976. Oddziaływanie marryzmu na 
Proppa omawiają m.in. e. e. Uornier, Władimir Jakowlewicz Propp i russka-
ja folkłoristika, s. 104–110; I. Sorlin, Aux origines de létude typologique et histo-
rique du folklore. L’ Institut de linguistique de N. Marr et le jeune Propp, „Cahiers  
du monde russe et soviétique” 1990, Vol. 31, No. 2/3: Regards sur l’anthropologie 
soviétique; A. Liberman, Introduction, w: V. Propp, Theory and History of Folklore, 
transl. A. y. Martin, R. P. Martin et al., ed., with an introduction and notes  
A. Liberman, Manchester 1984; D. Ulicka, Wstęp, w: W. Propp, Nie tylko bajka, wybór,  
przeł. D. Ulicka, Warszawa 2000; T. Iwanowa, Istorija russkoj folkłoristiki XX wie-
ka (1900–pierwaja połowina 1941 gg.), s. 601–608.

95 Zob. A. Martynowa, Priedisłowije k izdaniju trudow W. J. Proppa, w: W. Propp, 
Poetika „folkłora”, Moskwa 1998, s. 7.

96 Inne utrwalone w dokumentach Instytutu Jafetyckiego równorzędne nazwy 
„grupy” to: Grupa Paleontologii Mitu i Folkloru, Sektor Semantyki Mitu i Folk-
loru, Sektor Literatury Oralnej Społeczeństw Pierwotnych, Grupa Paleontolo-
gicznej Semantyki Fabuły lub Sektor Semantyki Mitu i Folkloru.

97 SPFA RAN, f. 77, op. 1 (1921–1929), jed. chr. 18 i 19.
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grunt społeczności pierwotnych, starożytnych i średniowiecznych 
przy założeniu, że przyczyny wędrówki fabuł leżą w podobieństwie 
społecznej struktury przekazujących je narodów, ale możliwe jest 
także samorództwo fabuł w podobnych warunkach społeczno-byto-
wych”98. W protokołach widnieje zapis: „W badaniach epok najdaw-
niejszych grupa opiera się na teorii jafetyckiej”99. Pracowali tu Olga 
Freudenberg, Izrail Frank-Kamieniecki, Wasilij Struwe, Władimir 
Szylejko, Moisiej Altman, Boris Kazanski, Boris Bogajewski, Raisa 
Szmidt i Iwan Mieszczaninow.

Negatywne konsekwencje funkcjonowania Marrowskiej wspól-
noty naukowej – hermetyczność i zachowawczość reprezentowane-
go przez nią stylu myślenia oraz zastygła metodologia, skutkująca 
represją lub okresowym zahamowaniem rozwoju innych kierunków 
humanistyki rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku – nie powin-
ny przesłaniać jej zdobyczy. Sprzyjały przecież ciągłości zaintereso-
wań badawczych marrystów, pozwalały na przedsięwzięcia długofa-
lowe i oparte na jednolitych założeniach badawczych, umożliwiały 
stopniowy rozwój i szlifowanie wypracowanych systemów pojęcio-
wych, a następnie ich przenoszenie na obszary odmienne od macie-
rzystego. Na tę elastyczność paleontologicznej terminologii marry-
stów zwracał uwagę w 1929 roku badacz ze Szkoły Newelskiej, Lew 
Pumpianski:

Współczesne językoznawstwo materialistyczne („teoria jafetycka” aka-
demika N. J. Marra) wypracowało niezwykle istotne pojęcie r e l i k-
t o w o ś c i, tj. szczątkowej („reliktowej”) postaci języków i form języ-
kowych. I tak, na przykład, podczas gdy „jafetyckie” stadium ludzkich 
języków dawno już zostało zastąpione przez „indoeuropejskie”, w gór-
skich wąwozach Kaukazu po dziś dzień zachowały się w nienaruszo-
nym stanie reliktowe, czyste języki jafetyckie. Pojęcie reliktowości 
można, jak sądzimy, rozszerzyć na badanie całego obszaru twórczości 
ideologicznej100.

98 Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw Litietartury i Iskusstwa (CGALI), f. 288, 
op. 1, d. 9, 18, 27 i 28.

99 Ibidem.
100 L. Pumpianskij, Stat’i o Turgieniewie. Gruppa „tainstwiennych powiestiej”,  
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Szczególnej aktualności idei twórcy paleontologii i anatomii po-
równawczej Georgesa Cuviera w porewolucyjnej kulturze rosyjskiej 
dowodzą nie tylko porównawczo-anatomiczne praktyki badaczy 
z Opojazu, lingwistyczne, literaturoznawcze i kulturoznawcze adap- 
tacje metody paleontologicznej lub katachrezy geologicznych ter-
minów w języku „semantyków-paleontologów”, ale także rozliczne 
artykulacje przekonań katastroficznych. Cuvierowska teoria spora-
dycznych, nagłych katastrof geologicznych powodujących masową 
zagładę gatunków dokumentowanych w badaniach paleontologicz-
nych i erupcję zupełnie nowych populacji101 poruszała wyobraź-
nię teoretyczną badaczy – naocznych świadków ewolucyjnych nie-
ciągłości, społecznych kataklizmów i gwałtownych kulturowych 
przemieszczeń. Znamienne, że geohistoryczny styl myślenia, któ-
ry przesądził o charakterze dyskursu badawczego „semantyków pa-
leontologów” pojawił się także w niektórych historycznoliterackich 
twierdzeniach Grigorija Gukowskiego i Jurija Tynianowa. Ten pierw-
szy, głosząc stadialną teorię ewolucji literatury, badał zmianę jej sta-

w: idem, Kłassiczeskaja tradicyja. Sobranije trudow po istorii russkoj litieratury, 
otwietstw. ried. A. Czudakow, Moskwa 2000, s. 448. Pumpianski dowiódł tego 
na materiale „opowieści tajemniczych” Iwana Turgieniewa, tropiąc w nich prze-
żytki archaicznych wierzeń w siły nadprzyrodzone, splecione ze współczesnymi 
pisarzowi motywami okultystycznymi. Literaturoznawcze rozprawy Pumpian-
skiego – cykl wykładów dla Realnej Szkoły Tieniszewowskiej w Petersburgu 
Lermontow z 1922 roku oraz artykuły o poezji Michaiła Lermontowa i nowe-
lach Iwana Turgieniewa z przełomu 1929 i 1930 roku należą do najwcześniej-
szych świadectw zainteresowania newelczyków jafetydologią, a następnie „se-
mantyczną paleontologią” Marra.

101 T. Palmer, Catastrophism, Neocatastrophism, and Evolution, London 1994;  
G. Cuvier, Fossil Bones, and Geological Catastrophes: New Translations and In-
terpretations of the Primary Texts, ed. M. J. S. Rudwick, Chicago 1997. Rosyj-
ski przekład dzieła Discours sur les révolutions de la surface du globe: et sur les 
changements qu’elles ont produits dans le règne animal – Rassużdienije o pierie-
worotach na powierchnosti ziemnogo szara i ob izmienienijach kakije oni pro-
izwieli w żywotnom carstwie ukazał się wprawdzie dopiero w drugiej połowie 
lat trzydziestych (pieriew. D. Żukowskij, ried., priedisł. A. Borisiak, Leningrad–
–Moskwa 1937), ale geohistoryczne idee Cuviera nadawały ton dyskusjom ar-
tystycznym i naukowym wschodnioeuropejskich modernistów już od począt-
ku lat dwudziestych.
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nów jako serię wybuchów102. Drugi pisał natomiast: „przesunięcia 
geologiczne wieku XVIII są nam bliższe niż spokojna ewolucja wie-
ku XIX”103. Podczas gdy „rosyjscy formaliści” charakteryzowali ewo-
lucję literacką w kategoriach tektonicznych „przesunięć” i kolizji lub 
nagłych inwersji „epok-systemów”104, Aleksandr Tufanow w tej sa-
mej geologicznej metaforyce pojęciowej i z właściwą sobie profe-
tyczną egzaltacją pisał w imieniu paleontologów mowy:

A my, nieliczni, dzięki kolejnym odkryciom Pawłowa, einsteina, Mar-
ra i innych słyszymy nawet podziemny łoskot nadchodzących trzęsień 
ziemi w duchowym życiu ludzkości. Podejmujemy próby artystyczne-
go kształtowania nowych wyobrażeń wobec ruchomego reliefu rzeczy 
z ich osuwiskami, połączeniami i przemieszczeniami, unieważniają-
cych zwykłe relacje między przyrodą, człowiekiem i żywiołami105.

Prawa tych przemieszczeń z wyostrzoną świadomością metodologicz-
ną sformułowała Olga Freudenberg w swoistym manifeście teoretycz-
nym, za jaki można uznać System fabuły literackiej:

Zjawisko przemieszcza się od jednego do drugiego stanu, integruje się 
ze swoim przeciwieństwem i przemieszcza się dalej w odwrotnym 
kierunku.
 Wewnętrzna mechanika tych przejść jest odwzorowaniem pro-
cesów zewnętrznych. Przejścia warunkowane są przemieszczeniami 
ukrytego i jednorodnego w kierunku jawnego i wielopostaciowego, 
nieruchomego i wspólnego – w kierunku ruchomego i odrębnego.

102 Zob. W. Markowicz, Koncepcyja stadialnosti litieraturnogo razwitija w rabotach 
G. A. Gukowskogo 1940-ch godow, „Nowoje litieraturnoje obozrienije” 2002,  
N 3. Por. J. Łotman, Kultura i eksplozja, przeł., słowem wstępnym opatrzył  
B. Żyłko, Warszawa 1999, s. 191–192: „Ciekawe, iż u Gukowskiego (pomimo jego 
wysiłków zamaskowania tego faktu) przejście od jednego etapu do drugiego do-
konuje się »nagle«, w postaci zdecydowanego przełomu”.

103 J. Tynianow, Okres przejściowy [1924], przeł. A. Urbańska, w: idem, Fakt literac-
ki, wyboru dokonała e. Korpała-Kirszak, Warszawa 1978, s. 147.

104 Por. idem, O litieraturnoj ewolucyi, w: Poetika. Istorija litieratury. Kino, otw. ried. 
W. Kawierin i A. Miasnikow, izd. podgot. J. Toddes, A. Czudakow, M. Czudako-
wa, Moskwa 1977, s. 271 oraz idem, O ewolucji literackiej, przeł. A. Pomorski, w: 
idem, Fakt literacki, s. 47.

105 A. Tufanow, Słowo ob iskusstwie, s. 182.
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 Każde takie przejście stanowi odrębny i skończony proces roz-
puszczania się formy, tj. stopniowego dążenia do możliwie najszersze-
go rozprzestrzenienia, przekroczenia izolacji i granicy. Formalny zwią-
zek między stanem początkowym i następnym słabnie, ale nie zanika. 
Następuje moment, w którym forma nie może się już dalej zmieniać. 
Wówczas ostatnia jej cząstka wchodzi w rozpoczynające się zjawisko 
odwrotne i cyrkulacja dobiega końca. [...]
 Ta zmiana przejawów lub życiowych realizacji właściwa jest całe-
mu organicznemu i nieorganicznemu światu. William Smith i wielki 
Cuvier mieli rację, kiedy w jaskrawym przebłysku stworzyli niepowta-
rzalność i zamkniętość epok106.

Źródeł neokatastroficznej wyobraźni teoretycznej Freudenberg moż-
na jednak szukać głębiej niż w geohistorycznym systemie Cuviera – 
w starożytnej greckiej idei katastrephein jako „obrocie w przeciwną 
stronę”107. Uczona pisała:

[…] przewrót to mechanizm formotwórczy. [...] Grecka idea prze-
wrotu jest bliska naszym pojęciom mutacji, rewolucji, katastro-
fy lub nagłej przemiany w swoje przeciwieństwo. [...] Greckie widze-
nie świata w kategoriach sukcesywnych przewrotów znajduje opozycję 
w poglądach ewolucjonistycznych i częściowe podobieństwo w myśle-
niu dialektycznym108.

Katastroficzne koncepcje kultury formułowane w obliczu społecz-
nych kataklizmów stalinowskiej Rosji stawały się manifestem wy-
ostrzonej samowiedzy rosyjskich modernistów, którą najzwięźlej scha-
rakteryzował Maksymilian Wołoszyn: „świadkiem przemieszczeń 
byłem świadomości, / Geologicznych uskoków dusz ludzkich”109.

106 O. Freudenberg, Sistiema litieraturnogo sjużeta [1925], w: Montaż: Litieratura. 
Iskusstwo. Tieatr. Kino, Moskwa 1988, s. 217.

107 eadem, Pochodzenie narracji, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, w: eadem, 
Semantyka kultury, red. D. Ulicka, wstęp W. Grajewski, Kraków 2005, s. 281.

108 eadem, Uczenije griekow o pierieworotie (tiezisy dokłada), SPFA RAN, f. 800, 
op. 6, jed. chr. 490. Saltacjonizm i teoria mutacji rewidowały wczesnodziewięt-
nastowieczną ideę nieciągłości i nagłych ewolucyjnych zwrotów.

109 M. Wołoszyn, Ćwierć wieku [1927], przeł. e. Siemaszkiewicz, w: idem, Poezje, 
wybór, wstęp i objaśnienia A. Pomorski, Warszawa 1981, s. 262.
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Badaniom tych spośród literaturoznawców-paleontologów, któ-
rzy należeli do wyznawców jafetydologii, niezmiennie towarzyszy-
ło przekonanie, że właściwości archaicznych stadiów rozwojowych 
kultury najlepiej, bo „reliefowo odsłania jafetydologiczna paleoglot-
tyka”110. Jak przesądzał Izrail Frank-Kamieniecki, „paleontologiczna 
m o r f o l o g i a  mitu i fabuły jest komplementarna wobec paleonto-
logicznej semantyki. Kierunek analizy wyznacza lingwistyka w pale-
ontologicznej analizie budowy mownej”111. Archaiczne teksty kultu-
rowe i języki etniczne uczeni – „jafetydzi” badali metodami znanymi 
paleobotanikom: „w paleontologicznym przekroju, tj. w perspekty-
wie przyrastających w nich kolejno jedna po drugiej warstw, nieza-
leżnie od warstewek, będących rezultatem późniejszych oddziały-
wań”112 językowych i kulturowych.

Te założenia metodologiczne legły u podstaw rozlicznych ana-
liz reliktów archaicznych stadiów rozwoju ludzkiej świadomości ję-
zykowej i kulturowej w obrazowaniu biblijnym, które przeprowa-
dził Izrail Frank-Kamieniecki. Tropy pierwotnego światopoglądu 
jafetyckiego utrwalonego w Biblii w formie „przeżytków” (pierie-
żytki, pierieżytoczno otłożywszyjesia wozzrienija, pierieżytoczno-so-
chraniajuszczijesia znaczenija) stanowiły dla hebraisty i semitologa 
cenny materiał dla rekonstrukcji „mitologii biblijnej” i ustanowienia 
genetycznego związku starotestamentowych przedstawień ze świa-
topoglądem jafetydów jako presemickiej ludności Palestyny, która 
pozostawiła po sobie realne dziedzictwo w toponimice kraju oraz 
licznych jafetyzmach w języku starohebrajskim i językach pokrew-
nych. Inspirowana jafetydologią analiza paleontologiczna pozwala-
ła wyjaśnić „zagadkową ż y w o t n o ś ć  zasymilowanych elementów, 
które utrzymały się przez długi łańcuch ogniw pośrednich, wypeł-
niających szereg tysiącleci – niezależnie od ich głębokiej niezgodno-
ści z religijno-filozoficzną treścią światopoglądu biblijnego”113.

110  I. Frank-Kamienieckij, Woda i ogon’ w biblejskoj poezii, s. 149.
111 Idem, Itogi kollektiwnoj raboty nad sjużetom Tristana i Isoldy, s. 351.
112 N. Marr, K proischożdieniju jazykow, w: idem, Izbrannyje raboty, t. 1, s. 218.
113 I. Frank-Kamienieckij, Woda i ogon’ w biblejskoj poezii, s. 148.
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„Jafetydologiczna paleoglottyka”114, zakładająca stadialność roz-
woju języka i myślenia, dostarczała Frank-Kamienieckiemu meto-
dologicznych podstaw dla konfrontacji ewangelicznego Chrystusa, 
egipskiego Ozyrysa, fenickiego Adonisa oraz babilońsko-asyryj-
skich przedstawień Isztar i Tammuzy115, dla tropienia jafetyckich 
przeżytków światopoglądowych w mitologii starotestamentowej116, 
badań nad odpowiedniościami obrazowania biblijnego i homeryc-
kiego117, przedstawieniem kobiety-miasta w biblijnej eschatologii118 
lub genetycznego pokrewieństwa babilońsko-asyryjskiej Isztar, sta-
rotestamentowej Tamary i celtyckiej Izoldy119. Posiłkując się rezul-
tatami paleontologicznej analizy mowy jafetyckiej Marra, Frank- 
-Kamieniecki odnajdywał w jego lingwistycznych (re)konstrukcjach 
pełną analogię wyników uzyskiwanych z analizy judejskiego i indyj-
skiego mitu kosmogonicznego o Adamie i Puruszy120. Pola rozpoznań 
egiptologa i semitologa pokrywały się nieomal idealnie z obszarami 
zainteresowań Olgi Freudenberg, która przeprowadzała semantycz-
ną egzegezę mitu i imienia Thamyris, badała rozliczne realizacje fa-
buły o Tristanie i Izoldzie w mitologemach egejskiego obszaru ba-
senu Morza śródziemnego, zaś perykopy ewangeliczne o wjeździe 
Chrystusa do Jerozolimy na ośle interpretowała w świetle babiloń-
skiej i egipskiej obrzędowości121. Gros badań obojga paleontolo-
gów ogniskował się zatem na „biblijnej (lub ewangelicznej) mitolo-

114 Ibidem, s. 149.
115 I. Frank-Kamienieckij, Proroki i czudotworcy. O miestnom proischożdienii mifa 

o Christie, w: idem, Kolesnica Jegowy.
116 Idem, Woda i ogon’ w biblejskoj poezii.
117 Idem, Rastitielnost’ i ziemledielenije w poeticzeskich obrazach Biblii i w gomie-

rowskich srawnienijach.
118 Idem, Żenszczina-gorod w biblejskoj eschatołogii, w: idem, Kolesnica Jegowy.
119 Idem, Isztar’-Isolda w biblejskoj poezii, w: idem, Kolesnica Jegowy.
120 Idem, Adam i Purusza. Makrokosm i mikrokosm w iudiejskoj i indijskoj kosmo-

gonii, w: Pamiati akadiemika N. J. Marra (1864–1934), s. 459–460.
121 O. Freudenberg, Thamyris, „Jafieticzeskij sbornik” 1927, N 5, s. 72–81; eadem, 

Sjużet Tristana i Isoldy w mifołogiemach egejskogo otriezka Sriediziemnomori-
ja, w: Celewaja ustanowka kollektiwnoj raboty nad sjużetom Tristana i Isoldy; 
eadem, Wjazd do Jerozolimy na ośle (O mitologii i ewangelii), przeł. K. Rutkow-
ski, w: eadem, Semantyka kultury.
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gii”122, rozumianej jako rozpoznawalne w Biblii semantyczne relikty 
archaicznych systemów światopoglądowych. Freudenberg skarżyła 
się nawet: „wszystko, o czym mówił [Frank-Kamieniecki – T. B.-T.] 
było powtórzeniem mnie samej do tego stopnia, że traciłam zainte-
resowanie dla jego rozpoznań. Ja badałam starożytną Grecję, poszu-
kując powiązań i wyjaśnień w Biblii, on badał Biblię, sięgając do po-
wiązań i wyjaśnień w Grecji”123. Semantyczne poszukiwania Marra, 
hebraistyczne i semitologiczne dociekania Frank-Kamienieckiego 
oraz swoje własne rozpoznania w zakresie antycznego folkloru uczo-
na przedstawiała jednak jako współbieżne, wzajemnie objaśniające 
się, w pełni na siebie przekładalne i kongenialne124, ale różnokierun-
kowe. Jeśli zainteresowanie fabułą u Marra i Frank-Kamienieckiego 
całkowicie określała semantyka, to dla Freudenberg semantyka była 
podstawą dla określenia morfologii – prawidłowości powstawania 
form125. Jeśli dla Marra i Frank-Kamienieckiego „przeszłość była 
substratem”, to dla Freudenberg stanowiła ona przede wszystkim 
„zaranie teraźniejszości”126. Analiza paleontologiczna żądała zatem 
dopełnienia w postaci embriografii badanego przedmiotu. Mimo 
że paleontologiczne teorie Freudenberg kształtowały się w hory-
zoncie jafetydologii, to uczona – w przeciwieństwie do pozostałych 

122 Zob. eadem, Wjezd w Jerusalim na osle (Iz jewangielskoj mifołogii); I. Frank-Ka-
mienieckij, Kolesnica Jegowy.

123 O. Freudenberg, Probieg żyzni, t. 3, s. 83; cyt. za: N. Perlina, Ol’ga Freidenberg’s 
Works and Days, s. 86.

124 Ibidem, s. 83–84: „Najrzadsze idee, przez nikogo dotąd niewypowiedziane, wy-
płynęły w tym samym czasie, w tym samym mieście z ust trzech ludzi o od-
miennych doświadczeniach życiowych, losach, dyspozycjach i kulturach etnicz-
nych. Kaukaska natura Marra była łatwo wyczuwalna, Frank-Kamienieckij był 
typowym europejczykiem, niemieckim uczonym, ja reprezentowałam kulturę 
rosyjską”; cyt. za: ibidem, s. 85. W dziennikach Probieg żyzni, t. 3 Freudenberg 
pisała o Frank-Kamienieckim: „Łączyła nas zdumiewająca, zupełnie wyjątko-
wa wspólnota poglądów naukowych”. Mówiła o „wymienianiu się naukowy-
mi duszami i takiej bliskości, że indywidualność jednego gubiła się w drugim”  
(cyt. za: ibidem, s. 95).

125 Zob. Pieriepiska Borisa Pastiernaka, sostaw., podgot. tiekstow i kommient.  
e. Pasternak, J. Pasternak, Moskwa 1990, s. 111 (Moskwa 17 II 1928 r.).

126 O. Freudenberg, Probieg żyzni, t. 3, s. 204–205; cyt. za: N. Perlina, Ol’ga Freiden-
berg’s Works and Days, s. 95.
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„semantyków-paleontologów” – w punkcie wyjścia swoich rozwa-
żań nie umieszczała lingwistycznych rewelacji Marra, a jeśli odwo-
ływała się do autorytetu Marrowskiej semantyki paleontologicznej, 
to tylko po to, by dodatkowo zobiektywizować i uwiarygodnić gło-
szone twierdzenia lub zyskać jeszcze obszerniejszy materiał egzem-
plifikacyjny. W języku Lwa Wygotskiego można by powiedzieć, że 
ortodoksyjna jafetydologia stanowiła dla niej „sferę najbliższego 
rozwoju”. Freudenberg nigdy nie wyparła się swojej intelektualnej 
i emocjonalnej więzi z Marrem127, ale nigdy też nie przestała mani-
festować naukowej niezawisłości własnych ustaleń wobec jafetydo-
logii. Publikację Sjużetnaja siemantika „Odissiei” z 1922 roku obwa-
rowała zastrzeżeniem, że szkic ten powstał zanim jeszcze zdążyła się 
zaznajomić z jafetydologią: „Jednak wystarczyło tylko sformułować 
problem znaczenia i zastosować metodę genetyczną, aby znaleźć się 
w nurcie paleontologicznej semantyki. Obserwacja, w jaki sposób 
analiza fabuły wolna od jafetyckich przedsądów staje się ilustracją 
analizy jafetyckiej [...] może więc być pod tym względem poucza-
jąca”128. Kiedy już w okresie bliskiej współpracy z Sekcją Semantyki 
Mitu i Folkloru w Instytucie Jafetyckim Freudenberg opowiadała 
Marrowi o swoich paleontologicznych i morfologicznych docieka-
niach, „on brał kartkę papieru, zaczynał rozkładać słowa na elemen-
ty i odczytywał [jej – T. B.-T.] ich semantykę. Nigdy się nie zdarzyło, 

127 Pisała o swoim nauczycielu: „Rozumiałam go. Wszystko było mi bliskie i wzbu-
dzało naukowy oddźwięk; nawet jego styl wydawał mi się dostatecznie prosty 
i zupełnie zrozumiały, a jego sposób dowodzenia i obraz myśli – jedynie praw-
dziwy. W tym zrozumieniu, w tym uwielbieniu, w tym niepohamowanym za-
chwycie najwyższej próby kryło się jednak dla mnie niebezpieczeństwo. Jeszcze 
na początku lat dwudziestych samodzielnie doszłam do takiego samego sfor-
mułowania problemu o genezie fabuły, jak jafetydologia, lecz problemy, które 
mnie interesowały, ciążyły w stronę poetyki, materiału zaś dostarczały mi ga-
tunek, kompozycja, fabuła. Można więc sobie wyobrazić, jakie znaczenie mia-
ła dla mnie nauka Marra: to był mój rodzimy żywioł i o żadnych wahaniach, 
a już tym bardziej o niewierności, »zdradach« i »wyrzekaniu się« nie mogło być 
mowy” (O. Freudenberg, Wospominanija o Marrie, s. 432–433).

128 eadem, Sjużetnaja siemantika „Odissiei” [1922], „Jazyk i litieratura” 1929, N 4,  
s. 59.
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by wywód literaturoznawczy nie pokrywał się z wywodem lingwi-
stycznym”129.

Znakomitą próbkę jafetyckiej paleoglottyki dał Osip Mandel-
sztam. Odnajdując semantyczną tożsamość ormiańskich i rosyjskich 
rdzeni wyrazowych, poeta skonstruował w Podróży do Armenii do-
wód na nierozerwalny związek głuchoty z rozumieniem:

Głowa to po ormiańsku gluh’e z krótkim przydechem po „h” i z mięk-
kim „l”. Ten sam rdzeń, co po rosyjsku. Co na ten temat mówi jafetycka 
nowela? [...] Kiedyś znaczenia „widzieć”, „słyszeć” i „wiedzieć” zlewa-
ły się w jedną semantyczną wiązkę. W najgłębszych stadialnych pokła-
dach mowy nie było pojęć, a jedynie lęki i pragnienia, potrzeby i obawy. 
Pojęcie głowy kształtowało się w ciągu wielu tysiącleci z wiązki mglistych 
uczuć, aż jej symbolem stała się w końcu głuchota. Zresztą, czytelniku, 
i tak wszystko poplączesz, ale to nie ja powinienem cię uczyć130.

Jeżeli inspirowani jafetydologią i „semantyczną paleontologią” mo-
derniści rosyjscy tworzyli poezję utrzymaną w stylu naukowym, to 
literaturoznawcy-paleontolodzy spod znaku Marrowskiej utopii ję-
zykoznawczej tworzyli naukę utrzymaną w stylu poetyckim. Nie 
bez powodu pozarozumowa poezja Aleksandra Tufanowa zyskiwa-
ła status poetyckiej fonetyki historycznej, a utwory Jurija Marra były 
opatrywane mianem pozarozumowej leksykografii. Z kolei Olga 
Freudenberg wykładała koncepcję embriologii tropów modelowaną 
na wzór dwóch teorii: filembriogenezy Aleksieja Siewiercowa oraz 
nomogenezy Lwa Berga, w taki sposób, że Lew Szczerba nazywał jej 
pisarstwo literaturoznawcze naukowym zaumem131.

129 eadem, Wospominanija o Marrie, s. 442.
130 O. Mandelsztam, Putieszestwije w Armieniju, w: idem, Sobranije soczinienij 

w czetyriech tomach, t. 3, Moskwa 1994 (Aszot Owanesjan). Przekład R. Przy-
bylskiego (Podróż do Armenii, Warszawa 2004, s. 38) zlikwidował łatwo roz-
poznawalne terminy „semantyków-paleontologów”. O jafetydologicznych za-
interesowaniach Mandelsztama zob. B. Gasparow, Łamark, Szelling, Marr 
(stichotworienije „Łamark” w kontiekstie „pieriełomnoj epochi”), s. 204; idem, 
Siewooborot poeticzeskogo dychanija: Mandelsztam w Woronieże, 1934–1937, 
„Nowoje litieraturnoje obozrienije” 2003, N 63.

131 Zob. O. Freudenberg, Zapiski, IV, 99; cyt. za: K. M. Moss, Introduction, s. 27;  
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Poetyka i paleontologia.  
literaturoznawczy zaum olgi Freudenberg

„Dla większości filologów fakt powstaje w momencie swoich na-
rodzin. Jednak biolog będzie się z tego śmiał”132 – pisała Olga 
Freudenberg, opowiadając się po stronie biologa. We Wprowadzeniu 
do teorii folkloru antycznego tak uzasadniała konieczność stworzenia 
embriologii archaicznych form kulturowych, które „w jedynym pla-
nie przyrody”133 utożsamiała z organizmami naturalnymi:

Istota żywa rodzi się wówczas, gdy zaczyna odżywiać się i oddychać 
za pomocą swoich narządów: niezależnie od stopnia swojego ukształ-
towania, do momentu narodzin oddycha i odżywia się za pomocą na-
rządów matki, pobiera życiowe soki matki. W jedynym planie przyro-
dy byt duchowy rodzi się i żyje dokładnie w ten sam sposób. Prawdziwy 
proces rozwojowy zachodzi przed narodzeniem, specyfikacja jest re-
zultatem przejścia w stan przeciwny, z laboratorium niebytu, wyposa-
żającego zjawisko we wszystkie jego przyszłe cechy, w formotwórczy 
i odgraniczający byt134.

embriologia tropów Freudenberg była radykalnie odmienna od tej 
„embriologii literatury”, którą w literaturoznawstwie rosyjskim re-
prezentował Władimir Płotnikow. Teoria tego dziewiętnastowiecz-
nego metafizyka-darwinisty, wsparta na danych psychofizjologicz-
nych, miała rejestrować embrionalny rozwój literatury w psychice 
twórcy135, podczas gdy Freudenberg zagadnienia literackiej embrio-
genii rzutowała na dzieje pierwotnej świadomości. Ulubioną leksykę 
prenatalną (embriony litieratury, embriony buduszczich litieraturnych 

Por. Z. Kloch, [rec. z: O. Freudenberg, Mif i litieratura driewnosti, Moskwa 
1978], „Pamiętnik Literacki” 1981, nr 2. s. 324.

132 O. Freudenberg, Obraz i poniatije, w: eadem, Mif i litieratura driewnosti, s. 427. 
Por. eadem, Obraz i pojęcie, przeł., posł. B. Żyłko, Gdańsk 2009, s. 368.

133 eadem, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcyi, w: eadem, Mif i litie-
ratura driewnosti, s. 167.

134 Ibidem.
135 Zob. W. Płotnikow, Osnownyje principy naucznoj tieorii litieratury. Mietodołogi-

czeskij etiud, Woronież 1888, s. 50–56 (Wzglad na embriołogiju litieratury).
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żanrow, zarodysz buduszczego gimna, zarodyszy buduszczich litiera-
turnych żanrow, gienietika litieraturnych form)136 wpisywała w anty-
darwinistyczny (lamarkistowski i bergowski), a nie jak Płotnikow 
darwinistyczny – układ odniesienia. Do embriologicznych po-
stulatów Płotnikowa mimowiednie powrócił natomiast Nikołaj 
Gumilow, pisząc:

Pochodzenie poszczególnych wierszy jest zagadkowo zbieżne z po-
chodzeniem organizmów żywych. Dusza poety otrzymuje bodziec od 
świata zewnętrznego [...] i trzeba długo nosić w łonie zarodek przy-
szłego wiersza, nasłuchiwać nieśmiałych ruchów jeszcze nieuformowa-
nego nowego życia. Wszystko wpływa na przebieg tego rozwoju […]. 
Starożytni szanowali milczącego poetę tak, jak szanuje się kobietę przy-
gotowującą się do roli matki. Wreszcie w mękach podobnych do bólów 
porodowych […], przychodzi na świat wiersz137.

Badania nad preembrionalnym stanem (doembrionalnoje sostojani-
je) form literackich zajmowały w tym samym okresie istotne miejsce 
w projekcie Metodologii ścisłego literaturoznawstwa, sformułowanym 
przez Borisa Jarcho138. Nieco odleglejszym układem odniesienia dla 
paleoembriologii tropów Freudenberg jest „embriologia poezji”, ści-
ślej: fonosemantyki języka poetyckiego Władimira Weidlego139 z po-
łowy lat siedemdziesiątych, która potwierdza produktywność biolo-
gistycznego stylu myślowego rosyjskiego modernizmu.

Chociaż uczona w rozprawie Obraz i pojęcie w zasadzie nie po-
sługuje się specjalistycznymi terminami z zakresu nauk biologicz-
nych i w embriologicznym rozwoju metafory nie rozrysowuje sta-
diów moruli, blastuli i gastruli – jak Iwan Kanajew/Michaił Bachtin 
w rozprawie o Współczesnym witalizmie140 – to jej konceptualizacja 

136 Zob. O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra, s. 12, 17, 19, 111, 137 i 149.
137 N. Gumilow, Żyzn’ sticha, w: idem, Pis’ma o russkoj poezii, sostaw. G. Fridlen-

der, R. Timienczik, wstup. statja G. Fridlender, kommient. i podgot. tieksta  
R. Timienczik, Moskwa 1990, s. 47.

138 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija (nabrosok płana), s. 203.
139 W. Weidle, Embriołogija poezii. Stat’i po poetikie i tieorii iskusstwa, sost., kom-

mient. i poslesł. I. Doronczenkowa, Moskwa 2002.
140 Zob. I. Kanajew, Współczesny witalizm, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz,  

w: Ja – Inny. Wokół Bachtina, t. 1.
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ewolucji tropów jako ruchu od obrazu do pojęciowej figuralności 
współbrzmi z ujęciami rozwoju organizmów żywych w biologii ro-
syjskiej pierwszej połowy XX wieku.

W bliskim Freudenberg języku Aleksieja Siewiercowa – em-
briologa, założyciela szkoły morfologii ewolucyjnej i twórcy teo-
rii filembriogenezy – można powiedzieć, że autorka Obrazu i poję-
cia przedstawia filembriogenezę tropów, czyli zmiany ewolucyjne 
zachodzące w ich rozwoju embrionalnym: inoje skazywanije ob-
raza pojawia się na drodze archalaksy (u zarania ontogenezy tro-
pu), a „pojęciowa figuralność”, która wieńczy proces tropogenezy141, 
jest anabolią (czyli „nadstawką”, pojawiającą się w końcowym etapie 
przekształceń morfo- i fizjologicznych)142. W ujęciu Freudenberg, 
proces kształtowania się tropów charakteryzuje zatem gradacyj-
ność, leżąca u podstaw filozofii zoologii Jeana Baptiste’a Lamarcka 
lub – w języku Siewiercowa – postępująca w ich rozwoju kompli-
kacja organizacji form wyjściowych: od obrazu, przez pojęcie jako 
inoskazanije obrazu po trop z właściwą mu finalną pojęciową figu-
ralnością. Prawdopodobnie to ze słownika Siewiercowa pochodzi 
epitet „progresywny”, którym Freudenberg określa pojęcia: „myśle-
nie artystyczne [...] wzbogacało pojęcie, wydobywając zeń wszyst-
kie jego najbardziej progresywne cechy”143. Innymi słowy, proces 
tropogenezy przebiega „od dwóch znaczeń do jedności inoskazani-
ja”144, tzn. od utożsamienia do upodobnienia – od epitetu jako tau-
tologii semantyki przedmiotu, przez „metaforę mitologiczną” (naj-

141 Zob. S. Awierincew, I. Frank-Kamienieckij, O. Freudenberg, Ot słowa k smysłu. 
Problemy tropogienieza, Moskwa 2001.

142 Teoria filembriogenezy i jej modusów (archalaksis, dewiacja, anabolia), podwa-
żająca tzw. prawo biogenetyczne K. Darwina i e. Haeckla (wedle którego onto-
geneza jest rekapitulacją filogenezy), została wyłożona w monografii Siewierco-
wa: Gławnyje naprawlenija ewolucyonnogo processa: Morfołogiczeskaja tieorija 
ewolucyi, Moskwa–Leningrad 1939. Zob. polski przekład rozprawy: A. Sjewier-
cow, Morfologiczne prawidłowości ewolucji, wybór w opracowaniu K. Petruse-
wicza i Z. Raabego, Warszawa 1956, zwł. s. 241 oraz hasła Archałłaksis i Ana-
bola, w: Biołogiczeskij encykłopiediczeskij słowar’, gławnyj ried. M. Gilarow, 
Moskwa 1986.

143 O. Freudenberg, Obraz i poniatije, s. 454.
144 Ibidem, s. 206.
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dawniejszą modyfikację inoskazanija zachowaną w rozbudowanych 
porównaniach epickich), ekfrazę (stanowiącą wraz z porównaniem 
pojęciowy atrybut mitologicznej obrazowości i przygotowującą na-
turę metafory), zagadkę (która mówi jedno, myśli drugie), po meta-
forę (zawierającą w sobie i porównanie, i zagadkę), stanowiącą już 
w pełni ukształtowaną figurę mowy. Metafora-inoskazanije, wzrasta-
jąc z pierieniesjenija, rozwija się przez epitet i rozbudowane porów-
nanie do takiego inoskazanija, którego dwoistość zlała się w jedno-
rodną figuralność. „Im dalej, tym bardziej spoiste stają się pojęcie 
i obraz – pisze Freudenberg – tym przenośniej i abstrakcyjniej poję-
cie przekazuje obrazową semantykę, tym wyraźniej narasta też figu-
ralność znaczenia”145. Zwieńczeniem tropicznego rozwoju, dokonu-
jącego się od mitologicznej jedności obrazu i pojęcia (tożdiesłowije) 
do jej rozchwiania, tzn. inoskazanija i pierieniesjenija – jest figural-
ne pojęcie. Nie inaczej przebiega proces rozwojowy narracji: od po-
zbawionej przenośności, obrazowej „narracji-mitu”, nieodróżnial-
nej jeszcze od przednarracyjnego (bo „naocznego”) dramatu – po 
narrację jako mit upojęciowiony (poniatijnyj mif), czyli inoskazani-
je mitologicznego obrazu; od mowy niezależnej do mowy zależnej, 
przypominającej porównanie. Narracja jest w tej koncepcji właśnie 
inoskazanijem mitu, tzn. jego pojęciowym, oderwanym i przeno-
śnym wyjaśnieniem.

Według rozpoznań Freudenberg, podobnie jak w metodologicz-
nej etiudzie statystycznej Borisa Jarcho o typach wypowiedzi w hi-
storycznym rozwoju tragedii146, ewolucja form dokonuje się przez 
aromorfozy: doskonalenie, dyferencjację i komplikację organi-
zmalnej struktury wskutek intensyfikacji jej czynności życiowych. 
Freudenberg nie przywołuje jednak Siewiercowowskiej teorii po-
stępu morfofizjologicznego expresis verbis – inaczej niż uczestnik 
Moskiewskiego Koła Lingwistycznego, który różnicę między struk-
turą Orestesa Woltera a budową Orestesa Alfieri’ego próbował tłuma-
czyć „samorzutnym skomplikowaniem organizacji wskutek wzrostu 

145 Ibidem, s. 192.
146 B. Jarcho, Raspriedielenije rieczi w piatiaktnoj tragiedii (K woprosu o kłassicy-

zmie i romantizmie), podgot. tieksta, publ. i primiecz. M. Akimowoj, priedisł. 
M. Szapir, „Philologica” 1997, N 8–10, s. 201–287.
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energii całokształtu czynności życiowych gatunku (tj. »aromorfozą«, 
wedle terminologii akademika A. N. Siewiercowa)”147.

Nacisk na rozwój embrionalny – w końcu „prawdziwy pro-
ces rozwojowy zachodzi przed narodzeniem”148 – umożliwił Oldze 
Freudenberg dostarczenie dowodów na filogenetyczne pokrewień-
stwo rozpatrywanych figur mowy. Rodzinne podobieństwo ozna-
czających je pojęć, nieostrość ich granic i złudna (bo zacierająca się 
w przekroju historycznym) synonimiczność sprawiają, że możliwe 
są ich kontaminacje i (pozornie tylko tautologiczne) sploty: pierie-
nosnost’ inoskazanija, pierienosnost’ mietafory, inoskazatiel’nost’ otw-
leczennosti, mietafora-inoskazanije. Figury podlegają wewnątrzga-
tunkowej hybrydyzacji. Freudenberg krzyżuje pojęcia, jak Joseph 
Gottlieb Kölreuter rośliny149. Warto przypomnieć, że hybrydyza-
cja (skrieszcziwanije, gibridizacija) była jednym z najistotniejszych 
czynników ewolucji języków w ujęciu Nikołaja Marra, a nastepnie 
także Nikołaja Trubieckiego i Romana Jakobsona w Praskim Kole 
Lingwistycznym. embriografia tropów Freudenberg zawierała też 
bardzo wyraźny odnośnik do jafetydologicznej wizji embrionalne-
go rozwoju języków.

Rekonstrukcję paleontologicznych koncepcji Freudenberg 
utrudniają właściwości jej dyskursu badawczego. „Mit”, „struktura”, 
„obraz”, „pojęcie”, „przenośnia”, „narracja” stanowiły w ujęciu uczo-
nej rzeczywistość nie tyle daną, co zadaną (by posłużyć się językiem 
Hermana Cohena oraz Miedwiediewa/Bachtina)150, stwarzaną przez 
świadomość badawczą, nie zaś przez nią zastawaną i tylko rekonstru-
owaną. „Artystyczny charakter literatury starożytnej nie jest – jak 

147 Ibidem, s. 221–222.
148 O. Freudenberg, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcyi, s. 167.
149 Rosyjski przekład pism odkrywcy zjawiska heterozji, który jako pierwszy eks-

perymentalnie wykazał obecność płci u roślin i, potwierdziwszy możliwość 
krzyżowania różnych odmian jednego gatunku, otrzymał hybrydy dwóch ga-
tunków (tytoniu – Nicotiana paniculata i Nicotiana rustica) – Uczenije o pole 
i gibridizacyi rastienij, ukazał się w 1940 roku w Moskwie i Leningradzie.

150 Bachtinowska dannost’-zadannost’ została wyprowadzona z Cohenowskiej opo-
zycji: Die Welt ist nicht gegeben, aber aufgegeben (H. Cohen, Logik der reinen Er-
kenntnis, Leipzig 1902). Zob. V. Liapunov, Art and Answerability: Early Philoso- 
phical Essays by M. M. Bakhtin, eds. M. Holquist, V. Liapunov, Austin 1990.
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pisze Freudenberg – faktycznością (dannost’), lecz problemem”151. 
Przedmiot paleontologicznych studiów semantycznych jawi się jako 
efekt mitopoetyckiego ujęcia analizowanego materiału. „Żywioł mi-
topoetycki”152 dyskursu Freudenberg, porównywalny z mitotwór-
stwem rosyjskich symbolistów i z kubofuturystycznymi realizacjami 
ich marzeń o mitopoezji, staje się nie tylko przedmiotem poszuki-
wań, ale też sposobem profilowania badanego materiału i zasadą do-
wodzenia. Język Freudenberg nie był stabilnym i przezroczystym ję-
zykiem teoretycznym, nadrzędnym wobec przedstawianych w nim 
archaicznych światopoglądów153, ale mimetycznie do nich przywie-
rał (w biologicznym znaczeniu pojęcia „mimetyczny”).

Bliska i konieczna relacja między tropem a narracją jest nie tyl-
ko przedmiotem rozważań Freudenberg, ale też inherentną własno-
ścią jej dyskursu, w którym dokonuje się utożsamienie prezentowa-
nego i prezentującego, teorii i języka teoretycznego. Charakterystyki 
tropologicznej koncepcji narracji nie można oddzielić od analizy 
tropicznego sposobu jej wyłożenia. W pisarstwie Freudenberg, nie 
inaczej niż w stanowiącym przedmiot jej rozpoznań obrazie mito-
logicznym, na powrót schodzą się „granice między tym, co obraz 
chce przekazać, a sposobami jego przekazywania”154. Dokonuje się to 
samo „utożsamienie semantyk”, jakie warunkowało rozwój antycznej 
metafory. Układana fabuła o pochodzeniu metafory i narracji odsła-
nia jednocześnie narodziny służącego jego przedstawieniu metaję-
zyka, w którym wprowadzane pojęcia dokonują swojego własnego 
przekładu (inoskazujut sami siebia). „Pojęcie”, „obraz”, „przenośnia”, 
„figura”, „narracja” zostają w dyskursie teoretycznym poddane ko-
lejnym semantycznym przekształceniom. Dzieje się to na wzór pra-
dawnych procesów, prowadzących do przeobrażenia obrazu (prie-

151 O. Freudenberg, Obraz i poniatije, s. 176.
152 Określenie T. Cywjan, [rec. z: O. Freudenberg, Mif i litieratura driewnosti], 

„Izwiestija AN SSSR” 1981, N 2, s. 176.
153 Pod tym względem jest porównywalny z językiem Bachtina, zob. D. Ulicka, Nie-

które problemy poetyki Bachtina, „Teksty Drugie” 2001, nr 6; W. Bolecki, Język. 
Polifonia. Karnawał, w: idem, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne 
szkice, Kraków 1999.

154 O. Freudenberg, Obraz i poniatije, s. 181.
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obrazowanija obraza), tj. przybrania przezeń znaczenia przenośne-
go (perienosnoje) i oderwanego (otwleczennoje), które „odrywa się” 
i „przenosi” z obrazu na pojęcie (otwliekajetsia i pierienositsia s obra-
za na poniatije)155. Freudenberg dokonuje ich powtórnego „przekła-
du na język abstrakcji i uogólnienia”, derywując odprzymiotnikowe 
substantiva abstracta: obraznost’, poniatijnost’, figuralnost’, mietafo-
ricznost’, pierienosnost’, otwleczennost’, inoskzatielnost’, diskursiw-
nost’, powiestwowatielnost’, kartinnost’, zrimost’, upodobitielnost’. 
Pojęcia te podlegają następnie terminologizacji, zyskując status na-
rzędzi teoretycznych.

Tropogeneza, proces powstawania „pojęciowej figuralności”, jest 
zatem tyleż zjawiskiem historycznym stanowiącym przedmiot roz-
ważań Freudenberg, co nieodłączną własnością jej dyskursu. Zabieg 
ten jest zresztą umyślny: „Język starożytny nie bez powodu wyma-
ga komentarza i hermeneutyki. Trzeba [...] przekładać go najpierw 
na nasz język, a następnie z obrazów na pojęcia [...] Przekładać nale-
ży przy tym nie tylko słownik, ale także składnię obrazowych myśli 
na pojęciowy słownik i pojęciową składnię”156. Freudenberg propo-
nowała więc stworzenie nowego języka, który pozwoliłby badaczowi 
wyzbyć się nie tylko dyktowanych przez współczesność wyobrażeń, 
ale i zdrowego rozsądku. Te metodologiczne postulaty zdradza-
ły zresztą jej szczególne upodobanie do teoretycznych rozpoznań 
Hermanna Usenera157.

Teoretyzowanie w obranym języku teoretycznym łączy się 
u Freudenberg z takim performatywnym sposobem pisania, który 
otwiera granice tego, co podlega teoretycznej rozbiórce. Najwyrazistszą 
własnością tego języka, decydującą nie tylko o niemożności sprosta-
nia wymogom definicyjnej eksplikacji wprowadzanych terminów, 
ale nawet odnajdywania ich przekładowych ekwiwalentów, jest pod-
noszenie do rangi pojęć wyrazów z języka potocznego (inoskazani-
je, umozrienije), naśladowane za filozofami niemieckimi z przełomu 
wieków, a może też zbieżne z nastawieniem awangardowej literatury 

155 Ibidem, s. 190.
156 Ibidem, s. 377.
157 O. Freudenberg, Poetika sjużeta i żanra, s. 22.
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rosyjskiej na codzienne gatunki mowy, m.in. z prozaizacją („upowie-
ściowieniem”) poezji kubofuturystów158. Równie charakterystyczne 
dla pisarstwa Freudenberg jest czerpanie z modeli słowotwórczych 
języka greckiego i nagromadzenia „splotów słownych”: zazwyczaj 
jednordzeniowych, pokrewnych etymologicznie i współbrzmiących 
fonetycznie wyrażeń, umieszczanych bądź w bezpośrednim sąsiedz-
twie (swojeobrazije woobrazitiel’nogo charaktiera [obraza]), bądź na 
przestrzeni całego tekstu (jak w przypadku etymologiczno-morfo-
logicznych ciągów: tożdiestwo – tożdiestwiennyj – otożdiestwlenije – 
otożdiestwlat’ – tożdiesłowije). Poświadczają one myśl Mandelsztama, 
że język rosyjski jest językiem helleńskim159. Dzięki zabiegom neolo-
gizacyjnym i etymologizowaniu pisarstwo Freudenberg ujawnia bo-
wiem w archaicznych pokładach języka rosyjskiego ukrytą, niezna-
ną językom innym niż wsparte na podstawie cerkiewnosłowiańskiej, 
możliwość zbliżenia do „mowy helleńskiej”. Inaczej niż „scytyjska” 
poezja Chlebnikowa, eksponuje ono i chroni „ślady korsuńskiej ką-
pieli”160 mowy ruskiej. Freudenberg z upodobaniem używa wyrazów 
„pierwobytnych” (jak powiedziałby Aleksander Brückner): pierinie-
sienije i inoskazanije, podatnych na rozbiórki etymologiczno-sło-
wotwórcze i zmiany kategorii gramatycznej (inoskazanije-inoskazy-
wat’), o dużej frazeologicznej łączliwości (pierienosnost’ s czego 
na czto). Jako kalki leksykalne z greckiego zaświadczają one o ko-
rzeniach mowy ruskiej i dlatego uczona stosuje je częściej niż po-
życzki. Mietafora jest datowana w języku rosyjskim na wiek XVIII, 

158 Określenie M. Bachtina, Z problemów teorii powieści. Z problemów teorii śmiechu. 
(O Majakowskim), przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, w: Ja – Inny. Wokół Bach-
tina, t. 1.

159 Zob. S. Awierincew, Słowiańskie słowo a tradycja hellenizmu, w: Na skrzyżo-
waniu tradycji (szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej), przeł. i opa-
trzyła wstępem oraz notami biograficznymi D. Ulicka, Warszawa 1988. Zob. też  
O. Mandelsztam, O naturze słowa, w: idem, Słowo i kultura. Szkice literackie, 
przeł., komentarz R. Przybylski, Warszawa 1972.

160 S. Awierincew, Słowiańskie słowo a tradycja hellenizmu, s. 365 („Majestatyczna 
utopia Wielemira Chlebnikowa, próbujacego przywrócić mowie rosyjskiej czy-
sto pogański, scytyjski charakter, zmyć z niej jak gdyby ślady korsuńskiej kąpieli, 
pozbawić ją ozdób greckich – utopia ta stoi w wyraźnej sprzeczności z historią”).
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allegorija – na wiek XVII161. W ujęciu Freudenberg, forma inoskaza-
nija warunkowanego przez genetyczną tożsamość dwóch semantyk: 
semantyki przedmiotu, z którego „przenosi się” cechy, i semantyki 
przedmiotu, na który się je „przenosi”, jest w historycznym rozwoju 
tropów od alegorii wcześniejsza: „im później, tym bardziej inoskaz-
tielnost’ narasta, nabierając jawnie [zawiedomo – czyli także »z góry 
przesądzonego«, »preformowanego« – T. B.-T.] figuralnego znacze-
nia, a tym samym przyczyniając się do powstania symboliki, alegorii, 
dwuznaczności”162. Rozbijając słowozrosty na rdzenie (inoskazanije 
to ino-skazanije, inoje skazywanije, inoje-skazanije, inakoje skazywa-
nije; inoje skazywanije obraza – inoskazanije obraza, czyli moment, 
gdy obrazy inoskazujut sami siebia, „znaczenia” bywają przy tym 
opatrywane nie tylko epitetem inoskazatielnyje, ale też inoskazocz-
nyje), Freudenberg w sposób świadomy i zamierzony wyławia i od-
gaduje w słowach utrwalonych w słowniku Władimira Dala ową – by 
ponownie przywołać Mandelsztama – „dawną tajemnicę helleńskiego 
poglądu na świat”163. Jego charakter, oddawany przez noeo („postrze-
gam umysłowo”), zachowuje rosyjskie umozrienije, które Freudenberg 
rozbija na umo – zrienije czyli zrienije umom, definiowane dalej jako 
widimost’ w umstwiennom otnoszenii i umstwiennoje zrienije lub my-
slitielnoje widienije („widzenie umysłem”, „poznanie umysłowe”, „per-
cepcja umysłowa”)164. Ponieważ u podstaw pojęcia leży widzenie 
zmysłowe, umozrienije to zawsze – by jeszcze raz nadużyć cudzego 
wprawdzie, ale z tej samej, co Freudenberg wspólnoty, sformułowania 
Jewgienija Trubieckiego – umozrienije w kraskach165. Nieredukowalne 
obrazowe residuum w pojęciu uwidacznia sama budowa słowotwór-
cza rosyjskich czasowników ujmujących tę metamorfozę: obrazowa-
nije poniatij, czyli poniatinoje prieobrazowanije obraza. Podkreśleniu 
szczególnego statusu obrazu jako podstawy wszystkich semantycz-

161 Zob. G. Cyganienko, Etimołogiczeskij słowar’ russkogo jazyka, Kijew 1989.
162 O. Freudenberg, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcyi, s. 44.
163 O. Mandelsztam, O naturze słowa, s. 28.
164 W przekładzie D. Ulickiej (O. Freudenberg, Ekskurs do filozofii, w: eadem, Se-

mantyka kultury).
165 Tytuł polskiego przekładu szkiców J. Trubieckiego brzmi: Kolorowa kontempla-

cja, przeł. H. Paprocki, Białystok 1998.
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nych przemian, a jednocześnie jego wizualności, widokowości, po-
strzeżeniowego i przedstawieniowego charakteru, służy eksponowa-
nie semantycznego pokrewieństwa jednordzeniowych wyrazów: obra-
ziec – obrazowanije – prieobrazowanije – obraznost’ – swojeobraznost’ 
obraza – izobrazit’ – izobrażenije – izobrazitielnyj – izobrazitielnost’ – 
woobrażenije – otobrażenije. Wyrażenia te należą do zasobów języka 
potocznego i gdyby nie ich nagromadzenie, można by przeoczyć ich 
słowotwórcze i semantyczne skorelowanie. Doświadczenia polskich 
i angielskich przekładów Freudenberg dowodzą całkowitej bezrad-
ności nie tylko wobec zagęszczenia słowotwórczych derywatów, ale 
także wobec zabiegów neosemantyzacyjnych i paronomastycznych, 
rozbiórek słowotwórczo-etymologicznych, poetyki tautologii po-
wstałych ze słów o tym samym rdzeniu, komplikowanych dodatko-
wo przez zabiegi eufoniczne (sobstwiennaja osobiennost’), które służą 
uwydatnianiu Potebniańskiej i Szpetowskiej wewnętrznej, obrazo-
wej formy słowa. Zabiegi te uwidaczniają nie tylko „święto praw-
dziwie helleńskiego krasomówstwa”166, ale przede wszystkim wiarę 
w powodzenie egzegetycznego (tu: etymologiczno-słowotwórczego) 
dążenia do odkrycia pierwotnego znaczenia utajonego w najgłęb-
szych pokładach leksykalnych zasobów języka. Przekonanie to wpi-
suje się w tradycję językowego mistycyzmu spod znaku Gottfrieda 
Wilhelma Leibniza i Johanna Georga Hamanna, ale też przyznające-
go się do inspiracji Cassirerowskich Marra. Paleontologiczny misty-
cyzm i Potebniańska teoria pierwotnej metaforyczności języka legły 
u podstaw Freudenbergowskiej panmetaforyzacji. Pojęcia stają się 
tropami, a tropy pojęciami.

Tropy, które zgodnie z greckim źródłosłowem, pozostają w cią-
głym ruchu, przypominają w koncepcji Freudenberg organizmy ro-
ślinne. Pojęcia żyją, wschodzą, rodzą się, kiełkują, rosną, obumierają, 
rozwijają się i, jak strączki, dają się łuskać (poniatija woznikali, rożda-
lis’, sozdawalis’ i szli w rost, rost poniatij, poniatijnoje razwitije, razwitije 
poniatij, wyłuszczennyje poniatija, otmierszyje obrazy, pierwyje rostki 
poniatij prorywajutsia). Metaforyka roślinna uwydatnia pierwotność 
„królestwa mitologicznego obrazu”, w którym „z myślenia obrazowe-

166  Wyrażenie S. Awierincewa, Słowiańskie słowo a tradycja hellenizmu, s. 361.
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go przebijają się pierwsze kiełki przyszłych pojęć”167. Roślinopodobny 
charakter pojęć właściwych (re)konstruowanemu myśleniu pierwot-
nemu odpowiada pierwotności królestwa roślin wobec królestwa 
zwierząt. Użycie słów z rejestru botanicznego jest w paleontologicz-
nej poetyce Freudenberg w pełni uzasadnione, zważywszy na wspól-
ne etymologiczno-słowotwórcze źródła „tropiczności” jako własno-
ści dyskursu i „tropizmu”, oznaczającego reakcję ruchową roślin. O ile 
tylko tropizm w botanice to reakcja rośliny na bodziec zewnętrzny 
(świetlny, grawitacyjny, mechaniczny, termiczny, chemiczny), o tyle 
rozwój tropów w języku dokonuje się według Freudenberg tyleż pod 
wpływem czynników zewnętrznych, co – przede wszystkim – samo-
czynnie. Roślinność tropów wskazuje na macierzyste kulturowo-hi-
storyczne „podglebie” literaturoznawczego dyskursu Freudenberg 
(podpoczwa nieprzypadkiem zresztą należała do ulubionych pojęć 
„semantyków-paleontologów”, przenoszących na badania literackie 
metody paleobotaniki). Jej koncepcja zbliża się nadto do pozarozu-
mowych definicji słowa, które „po prostu rośnie jak roślina, rodząc 
nawarstwienia sąsiadujących z nim dźwiękowych kryształów”168. Dla 
Wielimira Chlebnikowa „pierwiastek dźwięku żyje samowitym ży-
ciem [...]. Czasem słońce jest dźwiękiem, a ziemia – pojęciem; czasem 
słońce – pojęciem, a ziemia – dźwiękiem [...]. I oto drzewo słów spo-
wija się to w ten, to w tamten zgiełk, to jak wiśnia przywdziewa od-
świętne szaty słownego kwitnienia, to znów przynosi plon dojrzałych 
fruktów rozumu”169. Można powiedzieć, że pojęcia Freudenberg, jak 
słowa Chlebnikowa, „skaczą w niebo jak pączki posłuszne wiosennej 
mocy, rozsiewając się na wszystkie strony”170.

Język Freuenberg, komplikujący teoretyczną rekonstrukcję jej 
koncepcji, nie jest zatem ani neutralnym medium prezentacji wcze-
śniej ustalonych wyników poznania, ani wtórnym środkiem reje-
stracji idei. Jego „pojęciowa figuralność” stanowi narzędzie poznaw-

167  O. Freudenberg, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcyi, s. 166.
168 W. Chlebnikow, O poezji współczesnej [1919], w: idem, Rybak nad morzem śmier-

ci, s. 69.
169 Ibidem.
170 Ibidem, s. 70. Por. W. Chlebnikow, Nasze założenia (§ 1. Słowotwórstwo), w: idem, 

Rybak nad morzem śmierci. Wiersze i teksty 1917–1922.
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cze, służące wynajdywaniu związków między ideami i zjawiskami. 
Nie inną funkcję pełniło w ujęciu Freudenberg inoskazanije, odkry-
wające „związki nieoczekiwanych zjawisk i [...] ich wzajemne prze-
nikanie”171. Właściwa jej dyskursowi „przenośność” odgrywa taką 
samą rolę, jaką ona sama przypisała przenośni: „niuansuje i odsła-
nia nieoczekiwane aspekty jednokrotnego, jednojakościowego fak-
tu. W przeciwieństwie do pojęcia, bierze pod uwagę jego najróżniej-
sze strony, nawet te, których w nim nie ma, ale które są możliwe”172. 
Przenośny tryb mowy sygnalizuje też starania o ekwiwalentyzację 
struktury dyskursu wobec krystalizowanego w nim obrazu świata, 
a zatem o „izomorfię” między przedstawiającym i przedstawianym. 
Dokonując przeniesienia akcentów z myślowych (i językowych) 
ustaleń na myślowe (i językowe) poszukiwania, Freudenberg rezy-
gnuje z pojęć „sztywnych” i „zdrewniałych” na rzecz pojęć „blusz-
czowatych”, „pnących się” i „giętkich”, wprawianych w ruch siłą tro-
pów. Atrakcyjność jej naukowego pisarstwa leży więc tyleż w wierze 
w pewność rezultatów drobiazgowych studiów, co w równoczesnym 
zdystansowanym do nich podejściu – w uchwyceniu narracyjnego 
charakteru poznania i zdaniu z niego sprawy w obranym stylu pisa-
nia. Styl ten manifestuje zaufanie do stymulującej siły języka wobec – 
naukowego odkrycia.

Styl dyskursu Freudenberg daje się scharakteryzować jako „ruch 
pojęcia”. Naukowa narracja Freudenberg zasadza się na wprawianiu 
w ruch zdarzeń teoretycznych. Pod tym względem można ją porów-
nać z Deleuziańską „noologią”, tj. z filozofowaniem, polegającym na 
wynajdywaniu pojęć i nadawaniu pojęciom-zdarzeniom nowych kie-
runków i zwrotów. Jej literaturoznawcze pisarstwo należy do tego ga-
tunku dyskursu, w którym podobnie jak w powieści, powinno się 
pytać „co się zdarzy?/zdarzyło?”, tyle że postaciami są tu pojęcia173. 
Freudenberg przekonanie to tematyzuje, zastrzegając sobie prawo do 
zwieńczenia monografii poświęconej „mitowi i literaturze starożyt-
nej” epilogiem: wszak pojęcia, jak powieściowe postacie, „też mają 

171 O. Freudenberg, Obraz i poniatije, s. 205.
172 Ibidem, s. 483–484.
173 Zob. M. P. Markowski, Anatomia ciekawości, Kraków 1999, zwł. s. 230–232.
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swoje dalsze dzieje”174. „Noologia” stanowi tu przy tym termin za-
równo z zakresu przedstawiającego, jak i przedstawianego. Uczona 
definiuje narrację jako „semantykę ruchomego obrazu”, tj. seman-
tykę obrazu mitologicznego, który uległ przekształceniom pojęcio-
wym (tropicznym, bo „każde antyczne pojęcie jest metaforyczne”)175; 
a zatem został wprawiony w ruch. Otrzymując nowe „nastawienie” 
i funkcję, obraz przyjmuje fakturę pojęcia. W przeciwieństwie do 
obrazowo-przedmiotowego (symbolicznego) ujmowania świata ze-
wnętrznego, utrwalonego w pozostałych formach antycznej mowy 
przenośnej (a więc do epitetu, porównania, ekfrazy, zagadki i metafo-
ry), narracja uruchamia obrazy. Jej dystynktywnym i niezbywalnym 
elementem jest czas. Wyróżnikiem narracyjności stają się ruchome, 
tzn. umieszczone w koordynatach czasowych fabuły (których pozba-
wione są obrazowe, czyli nieruchome, porównania i ekfrazy).

Ponieważ opowieść Freudenberg o embriogenezie tropów na-
leży do Stanzlowskiego typu pierwszoosobowego, ujawniającego 
mediacyjność narracyjnej prezentacji, przedmiotem opowiadania 
staje się także sam proces narracji: „Prawo, by uczynić przedmio-
tem przedstawienia tylko te fakty, które dla danych celów artystycz-
nych uznaje się za najwyrazistsze, nie jest wyłączną własnością pisa-
rza. Także uczony ma prawo postępować właśnie w taki sposób”176. 
Freudenberg – zgodnie ze świadomym zamysłem pisarskim – zarów-
no odsłania prawdę, która skrywa się w przedstawianych faktach, jak 
i układa fakty, by opowiedzieć wybraną fabułę, zawieszając tym sa-
mym opozycję między „egzegezą” a „użyciem”177. Autorka Obraza 
i poniatia jest i egzegetką, i użytkowniczką. W jej przekonaniu moż-
na odkrywać znaczenie obrazów – „zawsze bezpośrednie [...], jedy-

174 O. Freudenberg, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcyi, s. 163.
175 eadem, Obraz i poniatije, s. 271.
176 eadem, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcyi, s. 43.
177 Parafraza słów e. Kuźmy, Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i hi-

storii literatury, Szczecin 1994, s. 28: „Nie odsłaniam jakiejś prawdy, która mia-
łaby się skrywać w przedstawianych faktach. Przeciwnie, tak układam fakty, by 
opowiedziały wybraną przeze mnie fabułę”. Na temat opozycji między egzegezą 
a użyciem zob. M. P. Markowski, Przeciw teorii i poetyce oraz Pieczołowite egze-
gezy i demoniczne użycia, w: idem, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, 
Kraków 2003.
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nie możliwe, niedopuszczające znaczeń innych, alegorycznych”178  
i, przez badanie ocalałych w słownictwie „śladów-osadów” – świato-
poglądowych skamielin, wnikać w „samą istotę literatury antycz-
nej”179 oraz, jednocześnie, opowiadać wybraną fabułę (tzn. inoska-
zywat’ – dokonywać przekładu z obrazu na pojęcie). Wiara w moż-
liwość hermeneutycznego wyczerpania tajemnicy języka, dotarcia 
przez jego „warstwy-pokłady” do źródeł „mitów słownych” nie wy-
klucza narracyjnego (co oznacza również retorycznie perswazyjne-
go) porządkowania faktów, podejmowania próby ujęcia teoretycz-
nych zdarzeń w prawidła struktury tropologicznej.

178 O. Freudenberg, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcyi, s. 43.
179 eadem, Obraz i poniatije, s. 178.



rozdział 4
morfologizm: próba (re)konstrukcji...

pewnego pojęcia z zakresu literaturoznawstwa*

Syntetyczny obraz intensywnej różnorodności  
nie może być stabilny.

Boris Kuzin

„metoda formalna, czyli morfologiczna”

W drugiej dekadzie XX stulecia rosyjska myśl literaturoznawcza we-
szła w znak morfologizmu1. Terminem tym określam jedną z po-
staci biologistycznego dyskursu literaturoznawczego skupionego 
na problemach morfologii utworów literackich i opartego na za-
łożeniach Goetheańskiej nauki o formach. Ani rosyjscy literaturo-
znawcy, ani historycy modernistycznej nauki rosyjskiej nie posłu-
giwali się wprawdzie terminem „morfologizm”, ale za to utrwaliły 
go prace warszawskiego teoretyka literatury Franciszka Siedleckiego, 
który pisał w drugiej połowie lat trzydziestych o „metodzie »formal-
nej« (morfologizmie, strukturalizmie) w literaturoznawstwie, jako ta-

*  Tytuł rozdziału jest aluzją do biologicznego traktatu „będzianina” W. Chlebni-
kowa, Próba konstrukcji pewnego pojęcia z zakresu nauk przyrodniczych (idem, 
Widziądz widziadeł bezkształtnych. Wiersze i teksty 1904–1916, wybór, przeł., 
przypisy A. Pomorski, Warszawa 2005, s. 120–123), który ustanawiał prawa 
metabiozy.

1 Za dominantę rosyjskiego literaturoznawstwa lat dwudziestych uznają badania 
morfologiczne m.in.: P. Steiner, S. Davydov, The Biological Metaphor in Rus-
sian Formalism: The Concept of Morphology, „Sub-Stance” 1977, No. 16; P. Stei-
ner, Russian Formalism. A Metapoetics, Ithaca 1984, s. 68–98; V. Toporov, A Few 
Remarks on Propp’s „Morphology of the Folktale”, w: Russian Formalism: A Ret-
rospective Glance, eds. R. L. Jackson, S. Rudy, New Haven 1985; W. Iwanow,  
W. Toporow, Inwariant w transformacyi w mifołogiczeskich i folkłornych tiekstach,  
w: Tipołogiczeskije issledowanija po folkłoru. Sbornik statiej pamiati Władimi-
ra Jakowlewicza Proppa (1895–1970), sostaw. e. Mieletinskij, S. Niekludow, Mo-
skwa 1975, s. 44–48.
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kim”2. W nieco późniejszym studium zaznaczał: „Formalizm, mor-
fologizm, strukturalizm – to określenia wciąż jeszcze nie tylko u nas 
nie spopularyzowane w swej treści, lecz wręcz – niewyjaśnione”3.

W historii modernistycznego literaturoznawstwa rosyjskiego za-
sięg metody morfologicznej jest zawężany nieraz do nurtu „poetyki 
morfologicznej” charakteryzującej się zastosowaniem metod staty-
stycznych, schematów graficznych i różnego typu klasyfikacji (m.in. 
Władimira Proppa, Borisa Jarcho, Siergieja Bobrowa, Władimira 
Wolkensztejna, Jakowa Zundiełowicza, Michaiła Pietrowskiego 
i Gieorgija Szengieli)4. Nieporównanie częściej jednak metoda mor-
fologiczna jest wiązana z badawczą aktywnością „szkoły formalnej”, 
którą Wiktor Szkłowski w początku lat dwudziestych określił mia-
nem „szkoły morfologicznej”5. Z kolei Boris ejchenbaum w mono-
grafii o kompozycyjnych i stylistycznych chwytach powieści Lwa 
Tołstoja odsłaniał swój metodologiczny warsztat: „metodę tę zwykło się 
u nas opatrywać mianem »formalnej«, chociaż chętniej przydałbym 
jej nazwę »morfologicznej«, w odróżnieniu od innych (psycholo-
gicznej, socjologicznej itd.), dla których przedmiotem badania jest 
nie sam utwór artystyczny, ale rzeczywistość, która jakoby się w nim 
»odzwierciedla«”6. Marietta Szaginian, autorka Podróży do Weimaru 
i przyszła monografistka życia i twórczości Goethego, przypomina-
ła: „Prawodawcą estetyki formalnej, a ściślej: morfologicznej (ter-
min wskrzeszony równocześnie przez Borisa ejchenbauma i przeze 
mnie) jest największy »organicysta naszej ery« – Goethe”7.

2 F. Siedlecki, Studia z metryki polskiej, cz. 1: Metr sylabiczny a inne polskie syste-
my metryczne, Wilno 1937, s. xi.

3 Idem, Studia Kazimierza Wóycickiego nad wierszem a nowe prądy badawcze, 
„Życie Literackie” 1938, nr 1, s. 6.

4 Zob. W. Kożynow, Problemy tieorii litieratury i poetiki, w: Sowietskoje litieratu-
rowiedienije za 50 let, gław. ried. W. Bazanow, Leningrad 1968, s. 374–375.

5 Zob. W. Szkłowskij, Litieratura i kiniematograf, Berlin 1923, s. 50.
6 B. ejchenbaum, Mołodoj Tołstoj, Pietierburg–Berlin 1922, s. 8.
7 M. Szaginian, Formalnaja estietika, w: Sowriemiennaja russkaja kritika (1918– 

–1924). Sbornik (obrazcy i charaktieristiki), sost. I. Oksenow, priedisł. W. Le-
biediew-Polanskij, Leningrad 1925, s. 307. Zob. S. Turajew, Giotie w tworcze-
stwie Marietty Szaginian, w: Giotie w russkoj kulturie XX wieka, izd. 2, dopołn.,  
ried. G. Jakuszewa, Moskwa 2004.
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Zamiana epitetu „formalny” na „morfologiczny” niosła – zda-
niem Wiktora Szkłowskiego – podwójną korzyść: umożliwiała wy-
cofanie niejednoznacznego i deprecjonującego epitetu „formalny”, 
jakim określano rozpoznania badaczy z Opojazu, a zarazem ofero-
wała precyzyjne określenie nowej metody analizy8. Termin „mor-
fologiczny” spełnił jednak wobec „metody formalnej” funkcję tyleż 
uściślającą, co zawężającą. Jeden z najbardziej przenikliwych kryty-
ków „metody formalnej”, Paweł Miedwiediew, zastrzegał, że nie na-
leży jej sprowadzać wyłącznie do badania morfologii utworów ar-
tystycznych: „Gdyby metoda formalna ograniczała się do czystej 
morfologii w ścisłym sensie tego terminu, tj. do opisu technicznych 
aspektów twórczości artystycznej, to spór o nią byłby właściwie bez-
przedmiotowy. Materiał do takich badań jest w całości i bez reszty 
dostępny w utworze artystycznym. Lepiej lub gorzej wypracowane 
są również podstawowe pojęcia morfologiczne. Badaczowi nie po-
zostawałoby zatem nic innego, jak systematyczny opis i sumowanie 
jednostek morfologicznych. W badaniu twórczości artystycznej jest 
to bez wątpienia nieodzowne”9, choć – dodawał – niewystarczające.

Wyodrębnienie podstawowych literackich jednostek morfolo-
gicznych (fabuły i motywu) rosyjscy badacze literatury zawdzięczali 
twórcy genologicznej szkoły historyczno-porównawczej – Aleksan-
drowi Wiesiołowskiemu10. To jego historycy badań strukturalnych 
wskazują jako prawodawcę terminu „morfologia” i metody morfo-
logicznej w rosyjskim literaturoznawstwie. Rozgraniczenie fabuły 

8 W. Szkłowskij, Pamiatnik naucznoj oszybkie [1930], „Nowoje litieraturnoje obo-
zrienije” 2000, N 44: Iz istorii otieczestwiennogo litieraturowiedienija, s. 155.

9 P. Miedwiediew, Naukowy salieryzm (O metodzie formalnej (morfologicznej)), 
przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, w: Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, 
red. D. Ulicka, t. 1, Kraków 2009, s. 56.

10 Zob. I. Szajtanow, Kłassiczeskaja poetika niekłassiczeskoj epochi. Była li zawier-
szena „Istoriczeskaja poetika”?, „Woprosy litieratury” 2002, N 4; idem, Alek-
sandr Veselovskii’s Historical Poetics: Genre in Historical Poetics, „New Literary 
History” 2001, No. 32. Praidee morfologizmu zostały wyłożone w rozprawach: 
A. Wiesiołowskij, Iz lekcyi po tieorii eposa oraz Poetika sjużetow, w: idem, Istori-
czeskaja poetika, ried., wstup. statja i primiecz. W. Żyrmunskij, Leningrad 1940, 
zwł. s. 455, 459, 494–500. Zob. też B. Putiłow, Motiw kak sjużetoobrazujuszczij 
elemient, w: Tipołogiczeskije issledowanija po folkłoru, s. 141–155.
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i motywu miało – zdaniem Władimira Proppa – znaczenie rewolu-
cyjne: umożliwiło nie tylko naukową analizę budowy fabuł, ale też 
zasadne stawianie pytań o ich genezę i historię11. Wiesiołowski jako 
pierwszy zauważył, że:

[…] jeśli pogrupować fabuły mitu, bajki, średniowiecznych poematów 
epickich lub ruskich bylin, to w rezultacie otrzymamy pewien krańco-
wo ograniczony i nieurozmaicony materiał; jednocześnie właśnie owe 
nieliczne grupy skrywają korzenie całego zdumiewającego bogactwa 
bajek, które można sprowadzić do zwykłej kombinacji znanych prost-
szych fabuł. Interesująco byłoby sporządzić morfologię bajki i prześle-
dzić jej rozwój od najprostszych bajkowych momentów do ich najbar-
dziej złożonej kombinacji12.

Morfologiczno-historyczne badania Wiesiołowskiego wyrastały z Ben-
feyowskiej teorii zapożyczeń, mitologicznej teorii Jacoba Grimma 
i Fiodora Busłajewa, która objaśniała podobieństwa form wspólno-
tą pochodzenia i z teorii samorództwa propagowanej w szkole an-
tropologicznej Archera Taylora. Polegały na rejestrowaniu wielo-
postaciowych realizacji motywów, fabuł i gatunków migrujących 
w różnych kulturach i dających się ujawnić w analizie historycz-
no-porównawczej. Wykrywane w takiej konfrontacji elementy stałe 
były następnie porządkowane w ciągi, zaś zbieżności zjawisk literac-
kich – objaśniane paralelizmem psychologicznym i jednorodnością 
stadialnego rozwoju społeczeństw. Tę historyczno-porównawczą ge-
nezę metody morfologicznej w Rosji potwierdza historyczno-tak-
sonomiczna Morfologia powieści skandynawisty Karla Tiandera, za-
mieszczona w zbiorze upowszechniającym idee poetyki historycznej 
Wiesiołowskiego i opatrzona komentarzem, poświadczającym me-

11 Zob. W. Propp, Russkaja skazka, naucz. ried., kommient. J. Rasskazow, Mo-
skwa 2000, s. 192. Por. W. Propp, Morfologia bajki, przeł. W. Wojtyga-Zagór-
ska, Warszawa 1976, s. 47–49; W. Szkłowskij, Swiaz’ prijemow sjużetosłożenija  
s obszczimi prijemami stila, w: idem, O tieorii prozy, Moskwa 1929. I. Szajta-
now twierdzi, że bezpośrednio od Wiesiołowskiego W. Propp zaczerpnął za-
równo ideę, jak i sam tytuł Morfołogija skazki (idem, Aleksandr Veselovskii’s Hi-
storical Poetics).

12 A. Wiesiołowskij, Iz lekcyi po tieorii eposa, s. 455.
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todologiczną zawisłość finlandzko-rosyjskiego historyka literatury 
od ustaleń wielkiego poprzednika13. Jeśli jednak Wiesiołowski, po-
stulując „konieczność ustanowienia morfologii, czego nikt dotąd 
nie uczynił”14, odnosił ją zazwyczaj do anonimowej epiki ludowej, to 
Tiander stosował jego metodę na niesondowanym dotychczas pod 
tym względem obszarze dramatu i powieści. Jego Morfołogija roma-
na, która ukazała się na rok przed publikacją Englische Romankunst 
Wilhelma Dibeliusa15, przedstawiała w porządku chronologicznym 
wielonurtowy rozwój powieści europejskiej – od helleńsko-aleksan-
dryjskiej powieści przygodowej, po dziewiętnastowieczną powieść 
realistyczną. Tiander tropił powtarzalność schematów fabularnych, 
a na podstawie zaobserwowanych zbieżności tematycznych prze-
prowadzał systematykę odmian nowożytnej powieści. Wyłanianie 
się kolejnych powieściowych typów fabularnych wiązał – wzorem 
swojego nauczyciela – z równoległymi przemianami społeczeństw 
europejskich. Rosyjski dyskurs morfologiczny sięgał korzeniami nie 
tylko morfologii epiki ludowej Wiesiołowskiego i historyczno-tak-
sonomicznej morfologii Tiandera, ale także „literackiej histologii” 
(jak ją określano)16 Josifa Mandelsztama, która zaskarbiła sobie mia-
no poprzedniczki morfologii „formalistycznych”17 oraz fenomeno-
logicznej (w comte’owskim rozumieniu tego terminu) morfologii 
Władimira Płotnikowa18, do których wypadnie jeszcze powrócić.

13 K. Tiander, Morfołogija romana, w: Woprosy tieorii i psichołogii tworczestwa,  
t. 2, wyp. 1: Opyt popularyzacyi „Istoriczeskoj poetiki” Aleksandra N. Wiesiołow-
skogo dla wysszych i sriednich uczebnych zawiedienij. Sinkrietizm w poezii. Dra-
ma. Epos. Roman. Lirika, ried. B. Lezin, Moskwa 1909.

14 Zob. A. Wiesiołowskij, Iz lekcyi po tieorii eposa, s. 459.
15 W. Dibelius, Englische Romankunst. Die Technik des englischen Romans im acht-

zehnten und zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, Berlin 1910.
16 Zob. A. Biełyj, Mastierstwo Gogola, Nachdruck der Ausgabe Moskau 1934 mit 

einer einführung von Dmitrij Tschižewskij, München 1969, s. 41.
17 J. Mandelsztam, О charaktierie gogolewskogo stilia: gława iz istorii russkogo litie-

raturnogo jazyka, Helsingfors 1902. Zob. N. Piksanow, Dwa wieka russkoj litie-
ratury, Moskwa 1924, s. 135 i 250–251.

18 Zob. W. Płotnikow, Osnownyje princypy naucznoj tieorii litieratury. Mietodoło-
giczeskij etiud [1880], Woronież 1888.
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W 1922 roku ejchenbaum pisał, że o ile „w dziedzinie badań 
folklorystycznych i ogólnej fabułologii metoda morfologiczna jest 
już dostatecznie utrwalona”, o tyle literaturoznawstwo cechuje doj-
mujący brak w zakresie „zastosowania jej do konkretnych zjawisk 
historycznoliterackich – twórczości indywidualnej lub twórczości 
określonej epoki literackiej”19. Lukę tę pracowicie wypełniali na po-
czątku lat dwudziestych m.in. ejchenbaum (Mołodoj Tołstoj, 1922), 
Wasilij Hippius (O kompozicii turgieniewskich romanow, 1919), 
Wiktor Żyrmunski (Kompozicija liriczeskich stichotworienij, 1921) 
i Wiktor Szkłowski (Razwiertywanije sjużeta, 1921). Rozprawy te są 
uznawane za najbardziej reprezentatywne dla „rosyjskiej szkoły mor-
fologicznej”20. Historycy szkoły początki „formalistycznych” morfo-
logii datują na lata 1916–1917, w których powstawał sam Opojaz21. 
Moment „morfologicznego przełomu” w badaniach literackich okreś- 
lanego jako „nie osobisty i nie przypadkowy, ale znamienny i orga-
niczny” – zarejestrował ejchenbaum, unaoczniając metodologicz-
ne i stylistyczne pęknięcie zbioru Poprzez literaturę. Jeżeli rozprawy 
z lat 1916–1917 były zwrócone ku „estetyce o podbudowie gnose-
ologicznej”, to późniejsze – ogniskowały się wokół zagadnień po-
etyki, znajdowały oparcie „w estetyce formalnej, morfologicznej”22. 
Zbiór ten miał proponować nowe metodologiczne podstawy badań 
nad literaturą jako sztuką. Zarzuty, które wobec „czystej morfologii” 
sformułowali m.in. Grigorij Winokur, Wiktor Żyrmunski i Paweł 
Miedwiediew, sprawiły, że już w połowie lat dwudziestych coraz wy-

19 B. ejchenbaum, Mołodoj Tołstoj, s. 8.
20 Zob. np. V. Toporov, A Few Remarks on Propp’s „Morphology of the Folktale”,  

s. 265.
21 Zob. np. P. Miedwiediew, Naukowy salieryzm, s. 6; S. Bałuchatyj, Tieorija litiera-

tury. Annotirowannaja bibliografija. I. Obszczije woprosy, Leningrad 1929, s. 60.
22 Zob. B. ejchenbaum, Priedisłowije, w: idem, Skwoz’ litieraturu. Sbornik statiej 

[1924], ed. C. H. Van Schooneveld, ’s-Gravenhage 1962, s. 3. Za reprezentatyw-
ne dla „estetyki morfologicznej” ejchenbaum uznawał prace: Kak sdiełana „Szi-
niel” Gogola, O Lwie Tołstom, O krizisach Tołstogo, O tragiedii i tragiczeskom, Il-
luzija skaza, Problema poetiki Puszkina, O prozie M. Kuzmina, Miełodika sticha, 
Sud’ba Błoka oraz Niekrasow. Zob. G. Winokur [rec. z: B. ejchenbaum, Skwoz’ 
litieraturu, 1924], w: idem, Fiłołogiczeskije issledowanija. Lingwistika i poetika, 
otwietstw. ried. G. Stiepanow, W. Nieroznak, Moskwa, 1990, s. 81–82.
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raźniejsze okazywały się jej niedostatki. W jej niespełna ośmiolet-
niej historii (1916–1924) krytyk „naukowego salieryzmu” dostrze-
gał realizację pełnego cyklu życia naukowej teorii – od narodzin do 
wyczerpania23.

Hasłową „metodę formalną, czyli morfologiczną” utrwaliły me-
tateoretyczne wypowiedzi samych badaczy z Opojazu, rozumowane 
bibliografie rosyjskiego literaturoznawstwa24, wystąpienia krytyków 
„metody formalnej” (m.in. Pawła Miedwiediewa, Michaiła Bachtina, 
Grigorija Winokura lub Innokientija Oksenowa)25 oraz współcze-
sne oceny dorobku „rosyjskich formalistów”26. Identyfikacja „metody 
morfologicznej” z „typowym chwytem formalistów”27 mylnie sugeru-
je jednorodność szkoły, eliminuje z pola uwagi morfologie inne niż 
Opojazowe, nade wszystko zaś skutkuje dosztukowywaniem „for-

23 P. Miedwiediew, Naukowy salieryzm, s. 55.
24 Zob. m.in. A. Bagrij, Formalnyj mietod w litieraturie (bibliografija), Władikaw-

kaz 1924; S. Bałuchatyj, Tieorija litieratury, s. 60–70. Formalnyj (ili morfołogi-
czeskij) mietod figuruje w nagłówku rozdziału, zawierającego tytuły publika-
cji za lata 1916–1927. Ich listę otwierają Sborniki po tieorii poeticzeskogo jazyka 
(1916, 1917, 1919), wczesne rozprawy W. Szkłowskiego, W. Żyrmunskiego, B. To-
maszewskiego, B. ejchenbauma, O. Brika, a zamykają pierwsze monograficzne 
ujęcia aktywności „rosyjskiej szkoły formalnej” i marksistowska krytyka „me-
tody formalnej”.

25 Zob. m.in. P. Miedwiediew, Naukowy salieryzm; I. Oksienow, O kompozicyi 
„Dwienadcati”, „Kniga i Riewolucyja” 1923, N 1, zwł. Nieskolko słow o tak na-
zywajemom formalnom (morfołogiczeskom) mietodie; M. Bachtin, Problem tre-
ści, materiału i formy w artystycznej twórczości językowej, w: idem, Problemy li-
teratury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982 (por. idem, K woprosam 
mietodołogii estetiki słowiesnogo tworczestwa. I. Problema formy, sodierżani-
ja i matieriała w słowiesnom chudożestwiennom tworczestwie oraz komentarze  
N. Nikołajewa, w: idem, Sobranije soczinienij, t. 1: Fiłosofskaja estietika 1920-ch 
godow, ried. S. Boczarow, N. Nikołajew, Moskwa 2003, s. 267, 742); A. Cejtlin, 
Mietody domarksistskogo litieraturowiedienija, w: Litieraturnaja encikłopiedija  
w 11 tomach, gław. ried. A. Łunaczarskij, t. 8, Moskwa 1934, s. 273–278; G. Wino-
kur [rec. z: B. ejchenbaum, Skwoz’ litieraturu, 1924], s. 81–82.

26 Zob. m.in.: Morfołogiczeskij (formalnyj) mietod w litieraturowiedienii (istoriko- 
-bibliograficzeskaja sprawka), w: Chriestomatija po tieorieticzeskomu litieratu-
rowiedieniju, izd. podgot. I. Czernow, Tartu 1976; V. erlich, Russian Formalism. 
History-Doctrine, preface R. Wellek, The Hague 1955, s. 145, 217, 219; I. Szajta-
now, Kłassiczeskaja poetika niekłassiczeskoj epochi.

27 V. erlich, Russian Formalism, s. 219.
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malistycznych” korzeni do wszystkich rosyjskich realizacji poetyki 
morfologicznej. Najdobitniejszym przykładem tego typu praktyk jest 
„ortodoksyjnie formalistyczna”28 Morfologia bajki Władimira Proppa.

Analiza rosyjskich poetyk pierwszego trzydziestolecia XX wie-
ku pokazuje jednak, że „metoda formalna, czyli morfologiczna” ba-
daczy z Opojazu była zaledwie jedną z wczesnych postaci dyskur-
su morfologicznego, który wykształcił rozliczne, nieraz biegunowo 
odległe odmiany: holistyczne, transformacjonistyczne, embriofi-
zjologiczne, paleontologiczne, paleoembriologiczne, a nawet aro-
morficzne. Należałoby zatem na nowo ustalić cechy myślenia mor-
fologicznego w odniesieniu do literatury, wskazać reprezentatywne 
rozwinięcia jego założeń, usystematyzować odmiany oraz oznaczyć 
zasięg występowania morfologizmu w modernistycznym literaturo-
znawstwie rosyjskim.

Próba systematyki

Przegląd realizacji rosyjskiego morfologizmu ukazuje dwa wielkie 
skrzydła tej formacji teoretycznej, które w języku samych jej twór-
ców określę jako m e c h a n i c y z m  i a n t y m e c h a n i c y z m. 
Można powiedzieć, że skrzydła te są do siebie tak niepodobne, jak 
błona skórna latającego jaszczura opisanego przez Georgesa Cuviera 
i skrzydło ważki w gablocie kopalnych owadów Jeana Baptisty  
de Lamarcka. Ich porównanie do eksponatów z niedescendencyjnej 
paleontologii Cuvierowskiej i transformistycznej Lamarckowskiej29 

28 Zob. S. Pirkova-Jakobson, Preface, w: V. Propp, Morphology of the Folktale,  
ed., introd. S. Pirkova-Jakobson, transl. L. Scott, Bloomington 1958, s. vi−vii;  
C. Lévi-Strauss, Analiza morfologiczna bajki rosyjskiej [1960], przeł. W. Kwiat-
kowski, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4, s. 267–284.

29 Zob. A. Iwanow, Wozniknowienije paleontołogii, w: Istorija biołogii s driew-
niejszych wriemien do naszych dniej, ried. S. Mikulinskij, t. 1: Istorija biołogii  
s driewniejszych wriemien do naczała XX wieka, s. 160–164; idem, Istorija bio-
łogii s driewniejszych wriemien do naszych dniej, s. 308–317; W. Coleman, Biolo-
gy in the Nineteenth Century: Problems of Form, Function, and Transformation, 
Cambridge–London–New york–Melbourne 1977.
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nie jest dowolne. Biegunowe zróżnicowanie odmian rosyjskiego 
morfologizmu odzwierciedlało bowiem polaryzację stanowisk teo-
retycznych w biologii przełomu XVIII i XIX stulecia, a także roz-
kład tendencji we wczesnodwudziestowiecznych naukach przyrod-
niczych, które aktywując koncepcje katastroficzne, lamarkistowskie 
i darwinistyczne, ponowiły dawne spory przyrodników. W najogól-
niejszych zarysach podział morfologizmu w literaturoznawstwie ro-
syjskim przebiegał wzdłuż linii rozgraniczającej mechanicyzm łą-
czony w historii biologii i literaturoznawstwa z „formalizmem” od 
koncepcji antymechanistycznych, formułowanych w rozprawach 
objętych patronatem Goethego, Darwina i Lamarcka. W biologii 
zmianę mechanistycznych tendencji zapowiadały m.in. teorie aro-
morfozy, filembriogenezy i nomogenezy; w literaturoznawstwie – 
nawiązujące do nich morfologie Olgi Freudenberg i Borisa Jarcho.

W pewnym sensie można powiedzieć, że rozwój rosyjskiego 
morfologizmu, odsłaniający się w zróżnicowaniu jego odłamów, od-
zwierciedlał historyczny rozwój biologii teoretycznej: od koncepcji 
samorództwa i zasady niezmienności gatunków do uznania zasad 
descendencji, od preformacji do teorii ewolucji, od formalizmu do 
funkcjonalizmu, od teleologii do kauzalności, od atomizmu do ujęć 
holistycznych, od katastrofizmu do transformizmu30. Rozwój ro-
syjskiego morfologizmu był też swoistą rekapitulacją ewolucji bio-
logizmu w badaniach literackich: od dogmatu o niewzruszoności ga-
tunku literackiego do ewolucjonizmu. W dobrze znanym literaturo-
znawcom języku ernsta Haeckla można nawet stwierdzić, że onto-
geneza rosyjskiego morfologizmu powtórzyła filogenezę biologizmu 
w badaniach literackich ubiegłych stuleci31.

30 Zob. m.in. Istorija biołogii s driewniejszych wriemien do naszych dniej, t. 1 i t. 2: 
Istorija biołogii s naczała XX wieka do naszych dniej.

31 Możliwości zastosowania prawidła biogenetycznego („Ontogeneza, czyli histo-
rya rozwoju osobnika, jest wyciągiem lub rekapitulacyą Phylogenezy, czyli histo-
ryi rozwoju rodzajów”) w badaniach literackich tak dyskutował np. e. Porębo-
wicz: „Gdyby zatem literatura była takim, jak osobnik zwierzęcy, organizmem, 
jej Ontogeneza musiałaby być naprzód jedna i ta sama dla wszystkich jej od-
mian, tj. każda literatura rozwijałaby się według jednego niewzruszonego sche-
matu, a następnie musiałaby równie być powtórzeniem Phylogenezy, tj. rozwój 
każdej poszczególnej, nawet najmłodszej literatury, musiałby być rekapitulacją 
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O rozgałęzieniach morfologizmu w obrębie dwóch wielkich 
odłamów (mechanistycznego i antymechanistycznego) zdecydowały 
odmienne sposoby konceptualizacji budowy i specjalizacja języków 
opisu utworu literackiego utożsamianego z organizmem biologicz-
nym. W nazewnictwie odmian morfologizmu stosuję te same bio-
logiczne terminy-katachrezy, które wybrali dla specyfikacji swoich 
badań rosyjscy morfologowie literatury. Pozwala to wskazać wza-
jemnie rozłączne odmiany morfologizmu i ich dystynktywne cechy.

Mechanicyzm rozgałęzia się na trzy warianty, które można wy-
odrębnić ze względu na stopień wyostrzenia w analizie określonych 
własności utworu postrzeganego jako mechaniczny lub architekto-
niczny układ biologiczny. Wariant pierwszy (anatomizm) akcento-
wał przestrzenną korelację elementów poddawanych anatomiczne-
mu rozczłonkowaniu i opisowi taksonomicznemu. Wariant drugi 
(fizjologizm) uwypuklał dynamiczną równowagę układu i teleolo-
giczne zorientowanie jego komponentów. Z kolei wariant trzeci 
(holizm) opierał się na podkreślaniu integralności „organów lite-
rackiego organizmu” rozumianego jako całość. To rozgraniczenie 
odłamów mechanicystycznych ma charakter gradacyjny, w przeci-
wieństwie do nadrzędnego, antagonizującego podziału rosyjskie-
go morfologizmu. Natomiast w obrębie antymechanicyzmu można 
wskazać morfologizm transformacyjny oraz dwie główne odmiany 
ewolucjonistyczne: 1) paleontologię opartą na Darwinowskiej teo-
rii stopniowej ewolucji oraz 2) Lamarckistowski morfologizm pale-
oembriologiczny.

Systematyka ta pozwala wyostrzyć opozycje, które w obrę-
bie morfologicznego dyskursu teoretycznego dostrzegli Peter 
Steiner i Siergiej Dawydow, przedstawiając dychotomiczny model 

dziejów literatury wszechświatowej, a rozwój literackiego rodzaju rekapitulacją 
rozwoju odpowiedniego piśmiennictwa, nawet rozwój literackiego talentu mu-
siałby postępować według jakichś praw ogólnych. Być może, iż przy wysiłkach 
dowcipu, połączonego z trochą podstępu, analogie wykryć by się dały, lecz nie 
sądzę, by można szczerze im zawierzyć i by zyskała na tem powaga umiejętno-
ści” (e. Porębowicz, [rec. z: F. Brunetière, L’évolution des genres dans l’histoire de 
la littérature, t. 1, Paris 1890], „Biblioteka Warszawska. Pismo miesięczne po-
święcone naukom, sztukom i sprawom społecznym” 1892, t. 1, nr 1, s. 172–173).
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Cuvierowsko-Goetheański. Model ten objął teorie czterech badaczy: 
Borisa ejchenbauma i Wiktora Żyrmunskiego (jako reprezentan-
tów morfologii Cuvierowskiej) oraz Władimira Proppa i Michaiła 
Pietrowskiego (jako przedstawicieli morfologii Goetheańskiej)32. 
Steiner i Dawydow wyłączali z pola swoich badań koncepcje Wiktora 
Szkłowskiego, które uznawali za „mechanistyczne”, a zatem (w ich ar-
gumentacji) niezwiązane z biologizmem33. Proponowany tu podział 
morfologizmu nie pokrywa się z postulowanym przez Steinera po-
działem rosyjskiego formalizmu na fazy: „mechanistyczną” (Wiktor 
Szkłowski), „organiczną” (Władimir Propp, Wiktor Żyrmunski, 
Aleksandr Skaftymow) i „systemową” (Jurij Tynianow)34. Biologiczne 
podłoże – zgodnie z rozpoznaniem René Welleka – było wspólne 
wszystkim tym ujęciom35.

Steiner i Dawydow opatrzyli dwa wyróżnione przez siebie odła-
my literaturoznawstwa morfologicznego mianem h o l i z m u36 
i t r a n s f o r m a c j o n i z m u.  Podstawę tego podziału stanowiła 
opozycja Cuvierowskiej koncepcji organizmu i Goetheańskiej teo-
rii typu morfologicznego.  Dla historyków „rosyjskiego formalizmu” 
przeciwstawienie tych dwu koncepcji było kwestią transakcentacji, 
a nie alternatywy. Próba charakterystyki morfologizmu oparta na 
rozróżnieniu holizmu i transformacjonizmu prowadzi jednak do 
rozmycia dystynktywnych i faktycznie antagonizujących wyznaczni-
ków dwu typów postaw poznawczych, które zwięźle scharakteryzo-

32 P. Steiner i S. Davydov, The Biological Metaphor in Russian Formalism.
33 Zob. ibidem, s. 150–151; P. Steiner, Russian Formalism, s. 44–137. Na biologiczne 

podłoże metafor W. Szkłowskiego zakwalifikowanych przez P. Steinera jako me-
chanistyczne (niebiologiczne) wskazywał np. I. Kalinin, Istorija kak iskusstwo 
czlenorazdielnosti (istoriczeskij opyt i mietalitieraturnaja praktika), „Nowoje li-
tieraturnoje obozrienije” 2005, N 71.

34 P. Steiner, Russian Formalism.
35 Zob. R. Wellek, Metapoetics: Two Views [rec. z: P. Steiner, Russian Formalism: 

A Metapoetics, Ithaca 1984], „Poetics Today” 1986, Vol. 7, No. 4.
36 Mianem „holizmu” koncepcje Żyrmunskiego, ejchenbauma i Skaftymowa okre-

ślają też A. Dmitriew i J. Lewczenko, Nauka kak prijom: jeszcze raz o mie-
todołogiczeskom nasledii russkogo formalizma, „Nowoje litieraturnoje obo-
zrienije” 2001, N 50: 1920-jе gody kak intielektualnyj riesurs: w pole formalizma, 
s. 220. Za holistę uznał A. Skaftymowa P. Steiner, Russian Formalism, s. 68–98.
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wał ernst A. Cassirer: „Cuvier był rzecznikiem statycznego ujmowa-
nia przyrody organicznej; Goethe – genetycznego i dynamicznego. 
Podczas gdy ten pierwszy kładł nacisk na stałość, ten ostatni podkre-
ślał zmienność typów organicznych”37. To właśnie s t a t y k a  i d y-
n a m i z m, a nie c a ł o ś c i o w o ś ć  i  z m i e n n o ś ć  tworzą parę 
pojęć-sygnałów, różnicujących te dwa odłamy rosyjskiego morfo-
logizmu. Proponowany przez Steinera i Dawydowa podział na ho-
lizm i transformacjonizm zdaje się osłabiać całościujący charakter 
Goetheańskich koncepcji, z których miały później wyrosnąć takie 
teorie współczesnej biologii teoretycznej, jak organizmalizm von 
Bertalanffy’ego lub holizm Meyera-Abicha38.

Za podstawę podziału rosyjskiego morfologizmu wzdłuż li-
nii Cuvierowsko-Goetheańskiej można też przyjąć komentarze 
Goethego do głośnego w europie lat trzydziestych XIX wieku aka-
demickiego sporu Cuviera i Geoffroy Saint-Hilaire’a o metodę bio-
logicznego poznania39, w którym Goethe miał się opowiedzieć po 
stronie Saint-Hilaire’a. Kryteria podziału pokrywałyby się wówczas 
z wyznacznikami absolutyzowanych i przeciwstawianych w ba-
daniach przyrodniczych ujęć organizmu żywego, modeli jego po-
znawania i metod badawczych, które – zdaniem Goethego – repre-
zentowali dwaj francuscy uczeni, a więc: podejścia analitycznego 
i syntetycznego, elementarystycznego i całościowego, akcentujące-
go to, co idealne lub to, co empiryczne, nastawionego na stałość lub 
na zmienność, teorię lub doświadczenie, metodę dedukcyjną lub 
indukcyjną. Pierwsze człony wymienionych opozycji wyróżniały-
by morfologizm spod znaku Cuviera; ostatnie – postępowanie ba-
dawcze morfologów-transformacjonistów, którzy za patrona swo-

37 e. A. Cassirer, Structuralism in Modern Linguistics, „Word. Journal of the Lin-
guistic Circle of New york” 1945, No. 1, s. 106.

38 Zob. A. Bednarczyk, Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych, Warsza-
wa 1967, s. 10.

39 P. Steiner, S. Davydov, The Biological Metaphor in Russian Formalism; A. Bed-
narczyk, Ostatni spór naukowy J. W. Goethego (1749–1832). W 250. rocznicę uro-
dzin poety-przyrodnika, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1999, nr 3/4;  
W. Lichtensztadt, Giotie. Bor’ba za riealisticzeskoje mirowozzrienije. Iskani-
ja i dostiżenija w obłasti izuczenija prirody i tieorii poznanija, ried., priedisł.  
A. Bogdanow, Pietierburg 1920, s. 135–148.
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ich rozpoznań obrali Goethego. Klasyfikacji tej wymykają się jednak 
te literaturoznawcze badania morfologiczne, które pozostając jesz-
cze w zasięgu oddziaływania mechanistycznej ontologii i metodo-
logii przyrody ożywionej, akcentowały nie geometryczną korelację 
części, ale teleologiczne zdynamizowanie i całościowość literackiego 
organizmu, antycypując transformacjonizm. Najwyrazistszą opozy-
cją w obrębie rosyjskiego morfologizmu, rozstrzygającą o niewspół-
mierności wyznaczanych przez nią odłamów, było jednak nie prze-
ciwstawienie Cuvierowskiej statyki i Goetheańskiej dynamiki, ale 
opozycja niewzruszoności organizmu (w znaczeniu, jakie przydawali 
temu pojęciu biolodzy sprzed Lamarckowskiej rewolucji naukowej) 
i ewolucyjnych przeobrażeń.

mechanicyzm

Mianem mechanicyzmu określam te morfologie literaturoznaw-
cze, które nawiązywały do założeń mechanistycznej biologii 
Cuvierowskiej40. Hołdujący jej badacze głosili pierwotność struktury 
morfologicznej wobec funkcji i przenikającego ją „ruchu życiowego”, 
uznając że forma nie tylko determinuje ruch, ale również w tym ru-
chu zostaje zachowana. Uchylali zatem pytania o pochodzenie i me-
tamorfozy struktury morfologicznej, a pojęciu rozwoju nadawali zna-
czenie preformistyczne, zakładając, że organizacja biologiczna – od 
początku kompletnie ukształtowana i preegzystująca w postaci zmi-
niaturyzowanej (lub potencjalnej) – podlega wyłącznie przemianom 
ilościowym, nie zaś jakościowym. Wzrasta, ujawniając to, co od zara-
nia było jej własnością41. Pogłos teorii preformacji błąka się w przy-

40 P. Steiner rezerwował „mechanicyzm” dla pierwszej fazy „rosyjskiej szkoły formal-
nej”, ale nie łączył go z biologizmem (idem, Russian Formalism: A Metapoetics).

41 Zob. np. A. Bednarczyk, Georges Cuvier (1769–1832). Mechanistyczna teoria or-
ganizmu i kreacjonistyczna teoria przyrody; Istorija biołogii s driewniejszych 
wriemien do naczała XX wieka, s. 147–150, 160–163. Koncepcje preformistyczne 
przedstawia A. Bednarczyk, w: Pierre Louis Moreau de Maupertius (1698–1759). 
Atomizm biologiczny i panpsychizm, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 
1981, nr 2.
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taczanej już koncepcji „immanentnej struktury sjużetu” Aleksandra 
Reformatskiego, zgodnie z którą dynamika utworu jest „naturalnym 
rozwojem ziarnka danego implicite w początkowej sytuacji”42.

Teoretyczne i filozoficzne poglądy twórcy anatomii porównaw-
czej celnie i sugestywnie oddawała metafora maszyny organicz-
nej, służąca opisowi morfologicznej struktury organizmu żywego43. 
Mechanistyczne poglądy badaczy z Opojazu Wiktor Szkłowski za-
mknął w zwięzłej formule: „Wiemy, jak jest zrobione życie i wiemy 
też, jak jest zrobiony Don Kichot i automobil”44. Postulując badania 
nad kompozycją, a nie nad emocjonalną wartością sztuki, zaznaczał: 
„zupełnie tak samo jak trzeba – chcąc zrozumieć maszynę – patrzeć 
na pas transmisyjny jako na jej część, a nie rozpatrywać go z punk-
tu widzenia jarosza”45. Uznając agregatową budowę utworu, a zatem 
również autonomiczny charakter jego składników, głosił, że „jed-
ność utworu litrerackiego jest [...] mitem” i dlatego można do niego 
łatwo włączać „wcześniej przygotowane [...] fragmenty”46. W utwo-
rze opisywanym jako algebraiczna suma atemporalnych, migrują-
cych z tekstu do tekstu, więc swoiście preegzystujących chwytów – 
dodanie lub odjęcie elementów skutkowało co najwyżej zmianą jego 
rozmiaru, ale nie natury47. Rozpatrując organizm jako statyczną (to 
znaczy wewnętrznie zdynamizowaną, ale niezdolną do przeródz-
twa) strukturę złożoną z elementów przestrzennie skorelowanych, 

42 A. Rieformatskij, Struktura sjużeta u L. Tołstogo, w: idem, Lingwistika i poetika, 
otwietstw. ried. G. Stiepanow, Moskwa 1987, s. 181–182.

43 O Cuvierowskich metaforach organizmów żywych jako mechanizmów (m.in. 
mechanizmu zegara) zob. A. Bednarczyk, Georges Cuvier (1769–1832).

44 Cyt. za: P. Steiner, Russian Formalism, s. 45. Szkłowski rozwijał metaforę litera-
tury jako automobilu i zegara także w broszurze Tiechnika pisatielskogo riemie-
sła, Moskwa 1928, s. 7–8. W przedmowie do zbioru O tieorii prozy (Moskwa 1929) 
zastąpił ją metaforą industrialną (s. 5). Mechanistyczne metafory Szkłowskiego 
wyczerpująco omawia P. Steiner, Russian Formalism: A Metapoetics.

45 W. Szkłowskij, „Tristram Szendi” Stierna i tieorija romana; cyt. za: L. Wygotski, 
Psychologia sztuki, przeł. M. Zagórska, oprac. przekładu T. Szyma, oprac. na-
ukowe tekstu, wstęp, komentarze S. Balbus, Kraków 1980, s. 105.

46 W. Szkłowskij, Ornamientalnaja proza. Andriej Biełyj, w: idem, O tieorii prozy, 
s. 215.

47 Por. idem, Sjużet, kak jawlenije stila i Ornamientalnaja proza. Andriej Biełyj,  
w: idem, O tieorii prozy, s. 228, 226, 215.
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zarówno formaliści-biolodzy, jak i formaliści-literaturoznawcy po-
równywali organy w płaszczyźnie geometrycznej. Tę mechanistycz-
ną ontologię tworu literackiego ujął w krańcową formułę Szkłowski: 
„Duszą utworu literackiego są stosunki geometryczne między mate-
riałami”48. Patronat Cuviera uwidocznił się też w tych „formalistycz-
nych” koncepcjach ewolucji literackiej, które głosiły radykalną i na-
głą przestrzenną reorganizację i restrukturyzację gotowych całości 
lub segmentów wewnątrz ustalonego, hierarchicznego układu przy 
jednoczesnym założeniu niezmienności budowy formalnej wobec 
zmienności jej funkcji. Pisał Propp:

Dla formalistów – całość jest mechanicznym konglomeratem wzajem-
nie odizolowanych części [...], forma rządzi się własnymi samowystar-
czalnymi prawami i ma immanentne prawa rozwoju niezależne od 
historii społecznej. Z tego punktu widzenia rozwój w dziedzinie twór-
czości literackiej jest samorozwojem, który określają prawa formy49.

O „mechanicznej immanentnej zmianie »linii« w teorii ewolucji 
Szkłowskiego lub »komplikacji form« w planie mechanistycznym” 
w teorii ewolucji Jurija Tynianowa pisali też marksistowscy krytycy50.

anatomizm (wariant cuviera)

Morfologizm mechanistyczny uzyskał najbardziej reprezentatywną 
i zarazem najwcześniejszą realizację w „patoanatomicznych” prak-
tykach „rosyjskich formalistów”. „Badać sam utwór to znaczy prze-
prowadzać jego sekcję, jednak aby tego dokonać, należy [...] wpierw 
uśmiercić żywą istotę. Nieustannie zarzucano nam popełnianie tego 
przestępstwa”51 – pisał w 1921 roku Boris ejchenbaum, porównu-
jąc postępowanie morfologa literatury do anatomicznej prepara-

48 Idem, Rozanow, Pietrograd 1921, s. 8. Zob. też idem, Litieratura wnie „sjużeta”, 
w: idem, O tieorii prozy, s. 228.

49 W. Propp, Strukturnoje i istoriczeskoje izuczenije wołszebnoj skazki, w: idem, 
Folkłor i diejstwitielnost’. Izbrannyje stat’i, ried. B. Putiłow, Moskwa 1976,  
s. 139–140.

50 Zob. np. A. Cejtlin, Mietody domarksistskogo litieraturowiedienija, s. 273–278.
51 B. ejchenbaum, Mołodoj Tołstoj, s. 8.
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cji organizmu biologicznego. Nie było przy tym kwestią przypad-
ku, że chwyty uniezwyklenia demonstrował w analizie Opowiadań 
sewastopolskich, skupiając uwagę na wojenno-polowych opisach 
rozkawałkowanych ludzkich ciał, w których Tołstoj zacierał grani-
ce między żywym i martwym, organicznym i mechanicznym, wresz-
cie – między organiczną całością a martwą konstrukcją. Dyskurs ba-
dawczy mimetycznie upodabniał się do dyskursu badanego. Analiza 
Tołstojowskich opisów ingerencji chirurgicznych stawała się auto-
charakterystyką anatomizującej metody formalistów, którzy swoje 
praktyki chirurgiczne przeciwstawiali „symbolistycznemu znachor-
stwu”52. Zarzuty uśmiercania żywego organizmu w analizie formal-
nej odpierał Boris engelgardt, pokazując, że granice „metody formal-
nej” to w istocie granice humanistyki pierwszych dekad XX wieku.

Można powiedzieć, że w badaniach zjawisk kultury duchowej po dziś 
dzień królują poglądy „alchemiczne”, dawno odrzucone w naukach 
przyrodniczych. Współczesne przyrodoznawstwo, z wyjątkiem kilku 
czysto deskryptywnych nauk, bardzo się oddaliło od konkretnego zja-
wiska. Bezlitośnie okrawa, przecina i rozczłonkowuje integralny i cało-
ściowy żywy fakt, badając w izolacji wszystkie jego elementy składowe: 
im dokładniejsza i pełniejsza izolacja, tym dla niego lepiej. Swoje roz-
poznania sprawdza nie na żywej przyrodzie w całej pełni i wieloposta-
ciowości jej przejawów, ale na systemach technicznych coraz bardziej 
przesłaniającej człowiekowi świat przyrody. Z tym wszyscy już daw-
no się pogodzili, być może właśnie dzięki praktycznym osiągnięciom 
przyrodoznawstwa. Był jednak czas, gdy poddawane było zaciętej kry-
tyce za swoje odejście od żywej przyrody. Filozofowie przyrody z po-
gardą wypowiadali się o ubóstwie i nikczemności jego wywodów, a po-
eci opłakiwali naruszenie żywego i całościowego obrazu wszechświata.
W naukach o kulturze alchemicy i naturfilozofowie po dziś dzień mają 
olbrzymie wpływy i wszelkie próby nowego rozczłonkowania bada-
nych zjawisk, uabstrakcyjniającej analizy – napotykają często na ostry 
sprzeciw i pogardliwe uśmieszki53.

52 Zob. I. Kalinin, Istorija kak iskusstwo czlenorazdielnosti, s. 103–131.
53 B. engelgardt, Formalnyj mietod w istorii litieratury, Leningrad 1927, s. 110–111.
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Tworzenie typologii i morfologii utworu literackiego we wcze-
snych pracach „formalistów” było – jak przyznawał Szkłowski – „ty-
leż nieodzowne, co niedostateczne, stanowiło bowiem nawet nie 
anatomię utworów literackich, ale ledwo protokół otwarcia słowne-
go organizmu”54. Przed takim „cząstkowaniem tkanki literackiej”55, 
która traci z pola widzenia wzajemne oddziaływanie elementów i in-
tegralną całość utworu, przestrzegał badaczy literatury Boris Łarin. 
W krytyce formalistycznej „segmentacji i analizy” przekonywał, że 
„każdy wyrostek może preparować żabę, mieniąc się Harveyem”56. 
Podobną „anatomię utworów artystycznych”57 krytykował też na-
uczyciel rosyjskich formalistów, Siemion Wiengierow. Ta „anatomia” 
ściśle przylgnęła do ich badań morfologicznych i kiedy w latach trzy-
dziestych pod adresem wzorcowo jakoby „formalistycznej” (co zna-
czyło wówczas niemarksistowskiej – ahistorycznej i niesocjologicz-
nej) Morfologii bajki Proppa formułowano zarzuty, to dotyczyły one 
właśnie anatomizacji badanych struktur: zastąpienia żywego orga-
nizmu bajki zdjęciami rentgenowskimi i analizą jej szkieletu58. Sam 
Propp głosił pochwałę anatomii, ale nie ograniczał się do niej:

Zoolodzy dopiero wówczas mogli dokonać naukowej systematyki, gdy 
zostały zbadane szkielety zwierząt, budowa ich ciała, sposoby porusza-
nia się, a także ich stosunek do otaczającego środowiska, właściwości 
odżywiania, rozmnażania itd. To samo mutatis mutandis dotyczy rów-
nież naszej nauki59.

54 W. Szkłowskij, Pamiatnik naucznoj oszybkie, s. 154. Podobne stanowisko zajmo-
wał P. Miedwiediew, Naukowy salieryzm.

55 B. Łarin, O raznowidnostiach chudożestwiennoj rieczi (siemanticzeskije etiudy) 
[1923], w: idem, Estietika słowa i jazyk pisatiela. Izbrannyje stati, wstup. statja  
A. Fiodorow, Leningrad 1974, s. 30–31.

56 Ibidem.
57 M. Słonimskij, S. A. Wiengierow, „Dom Iskusstw” 1920, N 1; cyt. za: C. Any, Bo-

ris Eikhenbaum. Voices of a Russian Formalist, Stanford, California 1994, s. 42.
58 Zob. K. Czistow, W. Propp – issledowatiel skazki, w: W. Propp, Russkaja skazka, 

Leningrad 1984, s. 14.
59 W. Propp, Princypy kłassifikacyi folkłornych żanrow [1964], w: idem, Poetika 

„folkłora”, sost., priedisł. A. Martynowa, Moskwa 1998, s. 175.



252 ROZDZIAŁ 4

Analiza części składowych bajki w Transformacjach bajek ma-
gicznych miała przypominać „porównywanie kręgosłupów z krę-
gosłupami, uzębienia z uzębieniem”60. Procedury anatomiczne 
pozwalały badaczom z Opojazu „obnażyć” konstrukcję utworu li-
terackiego, dokonać klasyfikacji zastosowanych w nim chwytów 
kompozycyjnych oraz wykryć jego wewnętrzną dynamikę. Odkryty 
przez Tynianowa „czynnik konstrukcyjny” (ejchenbaumowska „do-
minanta”) prowadzący do deformacji czynników podporządkowa-
nych odpowiadał Cuvierowskiej zasadzie korelacji i subordynacji 
cech. Znamienne, że efektem analitycznej fragmentacji utworu naj-
częściej było ujawnienie „braku wiązania elementów wewnątrz cało-
ści” (formuła Tynianowa) lub „nieumotywowanego związku części”61. 
Analiza ta skutkowała przemieszczeniem komponentów, które – jak 
skarżył się Szkłowski, usiłując posklejać fragmenty Zoo – wyklucza-
ło możliwość złożenia wyjściowej całości. Te same działania znawca 
ruskich bylin – Aleksandr Skaftymow – diagnozował w folklorysty-
ce: „roznosimy bylinę na strzępy i, ponownie je składając, myślimy, 
że rekonstruujemy przeszłe formy. Z żywego organizmu uczynili-
śmy mechanikę”62. W tym względzie „patoanatomiczne” zabiegi ro-
syjskich formalistów przypominały „niefortunne uzdrawianie”, które 
w różnych gatunkach epickiej twórczości ludowej zbadał „semantyk-
paleontolog” Iwan Tołstoj. Bohater analizowanych przez niego opowie-
ści – naśladowca boskiego uzdrowiciela – nie potrafił ponownie złożyć 
części rozkawałkowanego przez siebie chorego i go ożywić63.

Skutki formalistycznych operacji były jednak odmienne. 
Zniekształcenie formy, rozczłonkowanie całości i roztasowanie jej 
elementów nie tylko czyniły formę bardziej wyczuwalną64, ale tak-

60 Idem, Transformacje bajek magicznych, w: idem, Nie tylko bajka, wybór, przeł. 
D. Ulicka, Warszawa 2000, s. 144–145.

61 W. Szkłowskij, Litieratura wnie „sjużeta”, w: idem, O tieorii prozy, s. 241.
62 A. Skaftymow, Poetika i gieniezis bylin. Oczerki [1924], Slavic Printings and Re-

printings, ed. C. H. Van Schooneveld, The Hague–Paris 1970, s. 43.
63 Zob. I. Tołstoj, Nieudacznoje wraczewanije (Anticznaja parallel k russkoj skaz-

kie) [1928], w: idem, Stat’i o folkłorie, sostaw., otwietstw. ried. W. Propp, Mo- 
skwa–Leningrad 1966.

64 Zob. m.in. W. Szkłowskij, Parodijnyj roman. „Tristram Szendi” Stierna, w: idem, 
O tieorii prozy, s. 180.
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że, paradoksalnie, przywracały ją do życia. „Kiedy artysta zatęsknił 
do żywej formy i żywego, a nie martwego słowa – pisał Szkłowski – 
chcąc mu nadać oblicze, przełamał je i wykoślawił”65. Wtórował mu 
Tynianow, który widział możliwość „odratowania konstrukcyjne-
go waloru zautomatyzowanego metrum w drodze rozbicia wierszo-
wego systemu”66. Rozkawałkowane w analizie utwory badacze zszywali 
na powrót ciemną nitką – ciemną, żeby szew był bardziej widocz-
ny67. Nowelistyczny i powieściowy chwyt zszywania lub wymuszania 
zrostu (sszywanije, sraszcziwanije) poszczególnych części obnażali 
u Laurence’a Sterne’a i Alaina René Lesage’a68. Anatomowie spośród 
rosyjskich formalistów (a także bohaterowie ich dociekań) dokony-
wali zatem swoistego wskrzeszania form przez analityczne rozłoże-
nie ich na części – sparagmos, które opisywała Olga Freudenberg69. 
Anatomizacja uwidaczniała się zarówno w narracyjnej strukturze 
wypowiedzi (poetyka fragmentacji i dekompozycji, rozczłonkowa-
nie jednostek myślowo-kompozycyjnych), jak i w jej tematyce (np. 
motywy rozczłonkowywania ludzkiego ciała w Tynianowowskiej 
Śmierci Wazyr-Muchtara i Podróży sentymentalnej Szkłowskiego)70.

Popularności tego „anatomicznego” języka opisu form literac-
kich w rosyjskim literaturoznawstwie dowodzą m.in. rozprawy 
Innokientija Oksenowa, w których badacz explicite identyfikował 
„metodę formalną, czyli morfologiczną” w nauce o literaturze z me-
todą anatomiczną w naukach przyrodniczych71. Podkreślając do-

65 W. Szkłowski, Wskrzeszenie słowa, przeł. F. Siedlecki, w: Rosyjska szkoła stylisty-
ki, wybór tekstów, oprac. M. R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970, s. 61.

66 J. Tynianow, Zagadnienie języka wierszy, przeł. F. Siedlecki, w: Rosyjska szkoła 
stylistyki, s. 71.

67 Zob. W. Szkłowskij, Strojenije rasskaza i romana, w: idem, O tieorii prozy, s. 85.
68 Ibidem. Zob. też idem, Parodijnyj roman. „Tristram Szendi” Stierna, s. 180.
69 Zob. O. Freudenberg, Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcyi, w: eadem, 

Mif i litieratura driewnosti, sostaw., podgot. tieksta, kommient. i poslesł. N. Bra-
ginskaja, otwietstw. ried. e. Mieletinskij, Moskwa 1978, s. 543–544.

70 Zob. np. W. Szkłowskij, Sientimientalnoje putieszestwije. Wospominanija 1917– 
–1922, Moskwa–Berlin 1923; J. Tynianow, Śmierć Wazyr-Muchtara, przeł. N. Druc-
ka, Warszawa 1949. Zob. analizy „anatomicznej” prozy ejchenbauma i Tyniano-
wa w rozprawie I. Kalinina, Istorija kak iskusstwo czlenorazdielnosti.

71 Zob. I. Oksienow, O kompozicyi „Dwienadcati”, s. 26.
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niosłość literaturoznawczej anatomii, Oksenow odrzucał już jed-
nak formalistyczne ujęcia form artystycznych jako sumy chwytów. 
Ograniczenia formalistycznych anatomii przekraczał także Andriej 
Bieły, tak formułując założenia swojego studium o poetyce Gogola:

Aby zbadać system gruczołów, kosteczek itd. anatomowie przeprowa-
dzali sekcję organizmów [...]. Ja spróbuję dokonać sekcji chwytu [...], 
wybieram taki utwór, w którym trzy podstawowe warstwy stylotwór-
cze nie są jeszcze zrośnięte, ale podane rozdzielnie [...]. Sekcja fabu-
ły na podstawie jej chwytów pozwoli wyjaśnić zasadę klasyfikacji wła-
ściwości stylu72.

Bieły zrywał z metodami anatomii i zapowiadał nową odmianę mor-
fologizmu: 

Moim celem jest nie drobiazgowa systematyka mnogości zgłoskowych 
odcieni, lecz [...] zdjęcie planu z głównego reliefu powstałego ze splo-
tu warstw: zgłoskowej, stylistycznej i rytmicznej, zdiagnozowanie tych 
warstw oraz procesu semantycznego ujmowanego w transformacjach 
od dźwiękoobrazu do obrazu myśli i od obrazu myśli do tendencji; 
a zatem nie morfologia sama w sobie, lecz dane w morfologii – fizjolo-
gia i embriologia73.

Tę samą „czystą morfologię” (jak ją nazywał Paweł Miedwiediew), 
to znaczy anatomię i taksonomię odrzucał Propp, nazywając ją „po-
wierzchownym katalogiem formalnych chwytów”74 – niedostatecz-
nym dla uchwycenia „życia bajki”, czyli dla wykrycia prawidłowości 
jej formotwórczego procesu i skonstruowania bajkowego typu mor-
fologicznego na wzór Goetheańskiego osteologicznego typu kręgow-
ców i morfologicznego typu dwuliściennych. Takie „katalogowanie” 
Wiktor Winogradow zarzucał Josifowi Mandelsztamowi, którego 
monografia О charaktierie gogolewskogo stila z 1902 roku została 
nazwana „literacką histologią” – studium „mikrostruktury” literac-

72 A. Biełyj, Mastierstwo Gogola, s. 41.
73 Ibidem, s. 40.
74 W. Propp, Morfologia bajki, s. 52.
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kiej i zyskała miano poprzedniczki morfologii „formalistycznych”75. 
To Mandelsztam był głównym adresatem formułowanego w przed-
mowie do monografii Mastierstwo Gogola zastrzeżenia Biełego, że 
„nie zamierza zbyt często spoglądać w mikroskop”, ale będzie mó-
wił o „modyfikacji stylistycznych cech ujmowanych w całości”76. 
Wykazując metodologiczne niekonsekwencje Mandelsztamowskiej 
analizy stylistycznych chwytów Gogola, Winogradow przekonywał, 
że Mandelsztam nie potrafił zbadać ich kompozycyjnych funkcji, sy-
tuując problem kompozycji w planie psychologicznym, a nie obiek-
tywnym, stylistycznym planie „słownym”. Zdołał przedstawić jedy-
nie „powierzchowny, morfologiczny opis chwytów”, nie określił ich 
funkcji w konstrukcjach artystycznych. Szeregując chwyty wyab-
strahowane z różnych utworów, nie mógł wyjaśnić „dynamiki sty-
lu” Gogola77. Tej wczesnej postaci literaturoznawczej morfologii 
rozumianej jako katalogowanie chwytów Winogradow przeciwsta-
wiał „badanie morfologicznej budowy fabularnego szkieletu listów 
Warieńki Dobrosiełowej, genezy ich części, sposobów ich przeobra-
żenia w organiczną całość oraz teleologii tego aktu”78. To m.in. stu-
dium o fabularnej „architektonice” Biednych ludzi Dostojewskiego 
przyczyniło się do reorientacji anatomoporównawczych badań lite-
rackich. Uprzywilejowaną pozycję „anatomii” zajęła w nich „fizjolo-
gia”, która miała zagwarantować przezwyciężenie mechanistyczne-
go charakteru formalistycznych analiz lub przynajmniej odwrócenie 
efektów niechybnie – zdaniem oponentów ejchenbauma – „uśmier-
cającej” preparacji utworu literackiego. Tę literaturoznawczą „pa-
tomorfologię” rosyjskich formalistów Paweł Miedwiediew określał 
mianem „naukowego salieryzmu”, przywołując poemat Puszkina 

75 Zob. hasło Mandelsztam Iosif Jemielianowicz, w: Litieraturnaja encykłopiedija, 
otwietstw. ried. A. Łunaczarskij, t. 6, Moskwa 1932, s. 755–756; N. Piksanow, Dwa 
wieka russkoj litieratury, Moskwa 1924, s. 135, 250–251.

76 A. Biełyj, Mastierstwo Gogola, s. 41.
77 Zob. W. Winogradow, Gogol i naturalnaja szkoła.
78 Idem, Sjużet i architiektonika romana Dostojewskogo „Biednyje ludi” w swiazi 

s woprosom o poetikie „naturalnoj” szkoły, w: Tworczeskij put’ Dostojewskogo, 
ried. N. Brodskij, Leningrad 1924, s. 81.
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o Mozarcie i Salierim, który „Dźwiękom śmierć zadawszy, / Muzykę 
niby trupa rozkroił / I odmierzył algebrą harmonię”79. Przekonywał:

 
Rzecz, oczywiście, nie w tym, że nie wolno rozkroić muzyki niby trupa 
i sprawdzić algebrą harmonii. W stosownym miejscu, w ścisłych grani-
cach analizy dzieła sztuki jako rzeczy materialnej jest to nie tylko moż-
liwe, ale także nieodzowne. Toteż nie wypada odmawiać racji metodzie 
formalnej jako metodzie morfologicznej.
 Nie można jednak usprawiedliwiać pretensji formalizmu do 
znacznej ważności i roli, nie można usprawiedliwić samego „światopo-
glądu formalistycznego”. Skrajny, wyabsolutyzowany salieryzm zabija 
Mozarta. A to już jest wykroczenie80.

Fizjologizm

Żywą wodą dla poddanego sekcji „organizmu słownego” okazało się 
uwypuklenie „teleologicznego nastawienia jego budowy”, czyli funk-
cji elementów morfologicznych. Lew Wygotski przekonywał, że do-
piero „zbadanie teleologii chwytu, czyli funkcji każdego elementu 
stylistycznego, jego celowego ukierunkowania, teleologicznej do-
niosłości każdego komponentu, wyjaśni nam pełnię życia [...] opo-
wiadania i zamieni jego martwą konstrukcję w żywy organizm”81. 
W literaturoznawczym pisarstwie morfologów metafora przeobra-
żania martwej konstrukcji w żywy organizm wskazywała, że „sta-
tyczny schemat konstrukcji” (określany „anatomią utworu”) zostaje 
zastąpiony przez „dynamiczny schemat kompozycyjny”, nazywany 
„fizjologią utworu”82. Zbadać dynamikę utworu to znaczy wykryć 
celowość jego kompozycyjnego ukształtowania, „dokonać przesko-
ku od analizy do syntezy i spróbować przeniknąć fizjologię [utworu] 
na podstawie [jego] sensu i życia całego [jego] organizmu”83. Takie 
analizy morfologiczne można nazwać „literaturoznawczymi fizjolo-

79 A. Puszkin, Mozart i Salieri, przeł. S. Pollak, w: idem, Dzieła wybrane, t. 4: Utwo-
ry dramatyczne, przeł. S. Pollak, A. Stern, M. Toporowski, Warszawa 1954, s. 135.

80 P. Miedwiediew, Naukowy salieryzm, s. 67.
81 L. Wygotski, Lekki oddech, w: idem, Psychologia sztuki, s. 221.
82 Ibidem.
83 Ibidem, s. 225. Cuvierowska ontologia organizmu przewidywała rzadkie w histo-
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gami”– jeśli wolno rozszerzyć gatunkową nazwę starogreckich i sta-
roruskich alegorycznych traktatów zoologicznych i botanicznych, 
przedstawiających anatomię fikcyjnych roślin i zwierząt.

Fizjologowie literatury nie kwestionowali jednak zasadności „for-
malistycznych” anatomii i taksonomii chwytów. Wskazywali jedynie 
na niedostateczność tego typu praktyk. Żywa woda jest, jak wiadomo 
z rosyjskich bajek magicznych, skuteczna dopiero po podaniu bohate-
rowi uśmiercającej go „do końca” martwej wody. Żywa i martwa woda 
nie są bowiem niczym innym – przypominał Osip Brik – jak rozbi-
ciem na dwa pojęcia – jednego pojęcia: celitielnaja woda84.

Na popularność „formalistycznego” rozróżnienia anatomii i fi-
zjologii utworu literackiego zwróciła uwagę uczennica Manfreda 
Kridla – Maria Żeromska. Symptomatyczna dla rosyjskiego moder-
nizmu korelacja szeregów teorii literatury i biologii wydała się jej 
jednak wyłącznie „daleką analogią”:

Jeden z krytyków przytacza następującą, daleką zresztą analogię: jeżeli 
dzieło literackie – to żywy organizm, w takim razie można je badać 
np. biologicznie (to zn. anatomicznie i fizjologicznie) i psychologicz-
nie. Pełne poznanie organizmu może nastąpić tylko w harmonijnym 
połączeniu różnych dziedzin. Oto dzieło literackie – jako żywy or-
ganizm – leży na stole operacyjnym poetyki formalnej. Operacja nie-
zbędna i ważna. Trzeba opisać jego budowę, jego kościec, wykryć 
„chwyty” – te związki, żyły, nerwy organizmu poetyckiego. Może to 
wystarczyć, wszak wolno się zajmować tylko anatomią. Inny uczony 
jednak zechce poznać fizjologiczne funkcje organów – wtedy teoretyk 
poezji wysunie zasadę artystycznej teleologii, jak to czyni m.in. Żir-
munskij, i wyjaśni artystyczny sens technicznych chwytów. Wolno zaś 

rii biologii teoretycznej połączenie mechanicyzmu i teleologii w obrębie jed-
nej koncepcji.

84 Zob. W. Szkłowskij, Swiaz’ prijemow sjużetosłożenija s obszczimi prijemami stila, 
s. 44. Por. metaforykę żywej i martwej wody, w: idem, Żyli-byli. Wospominani-
ja. Miemuarnyje zapisi. Powiesti o wriemieni: s konca XIX w. po 1962, Moskwa 1964,  
s. 450. Martwą wodę Szkłowski łączy tu z kompozycją, technologią; żywą wodę – 
z ideologią i teleologicznym nastawieniem sztuki.
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innemu sięgnąć jeszcze dalej – tj. do psychologii. Formaliści chcą wła-
śnie być tylko biologami literatury85.

Obie procedury badawcze – anatomiczną i fizjologiczną – łączył 
Nikołaj Gumilow: „teorię poezji można porównać do anatomii, zaś 
poetycką psychologię do fizjologii. Natomiast wiersz jest żywym orga-
nizmem podlegającym zarówno badaniu anatomicznemu, jak i fizjolo-
gicznemu”86. „Anatomia wiersza” Gumilowa była pod wieloma wzglę-
dami pokrewna analitycznej metodzie „formalistów” z Opojazu.

Rozróżnienie anatomii i fizjologii utworu znane z analizy 
Buninowskiego Lekkiego oddechu Lwa Wygotskiego znalazło się też 
w punkcie wyjścia rozważań Michaiła Pietrowskiego w ukończonej 
w tym samym, 1925 roku Morfologii Puszkinowskiego „Wystrzału”87. 
Rosyjski teoretyk literatury, kierownik Sekcji Poetyki Teoretycznej 
przy moskiewskiej Państwowej Akademii Nauk o Sztuce (GACHN), 
wyznawca idei niemieckiej szkoły „analizy kompozycyjnej” Otmara 
Schissela von Fleschenberga i „retorycznego” nurtu Bernharda 
Seufferta – wskazywał dwa kierunki analizy utworu artystycznego: 
morfologiczny (immanentna analiza treści jako „już danej”) oraz mor-
fogenetyczny (analiza treści w procesie jej stawania się)88. Pietrowski, 
podobnie jak Wygotski, uznawał, że badanie „teleologii chwytu” 
gwarantuje przeobrażenie „statycznej konstrukcji opowiadania” 
(„anatomii”) w „dynamiczną kompozycję” („fizjologię”)89. W od-

85 M. Żeromska, Zagadnienie metody badań literackich w Rosji, „Balticoslavica. 
Biuletyn Instytutu Naukowo-Badawczego europy Wschodniej w Wilnie” 1938, 
nr 3, s. 104–105.

86 N. Gumilow, Anatomija stichotworienija, w: idem, Pis’ma o russkoj poezii, so-
staw. G. Fridlender, R. Timienczik, wstup. statja G. Fridlender, kommient. 
i podgot. tieksta R. Timienczik, Moskwa 1990, s. 66. Zob. W. Iwanow, Tieorieti-
czeskaja poetika Gumilowa w litieraturnom kontiekstie 1910-ch godow, w: idem, 
Izbrannyje trudy po siemiotikie i istorii kultury, t. 2: Stat’i o russkoj litieraturie, 
Moskwa 2000.

87 M. Pietrowskij, Morfołogija puszkinskogo „Wystrieła”, w: Problemy poetiki, 
ried. W. Briusow, Moskwa 1925, s. 173–204. Por. G. Poczepcow, Russkaja siemio-
tika. Idiei i mietody, piersonalii, istorija, Wakler 2001, s. 434–438.

88 M. Pietrowskij, Morfołogija puszkinskogo „Wystrieła”. Treść to w rozumieniu 
Pietrowskiego materiał zorganizowany przez formę.

89 Por. idem, Kompozicyja nowiełły u Mopassana, „Naczała” 1922, N 1 oraz studium 
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niesieniu do tych analiz morfologicznych Boris ejchenbaum ironi-
zował na temat teoretycznoliterackiego germanofilstwa GACHN- 
-owskich literaturoznawców: „w Niemczech wszystko już dawno 
zostało odkryte jeszcze za Goethego, my zaś łudzimy się, że doko-
nujemy odkrycia”90.

W ujęciu krytyków formalistycznych morfologii literatury „fi-
zjologia” była komplementarna wobec „anatomii” w całościowej, 
zdynamizowanej i zamkniętej organizacji utworu. Także Propp za 
nieusuwalne dopełnienie Morfologii bajki uznawał „fizjologię folk-
loru”, wyłożoną w Historycznych korzeniach bajki magicznej. W dyp-
tyku o bajce zrealizował postulaty Aleksandra Wiesiołowskiego sfor-
mułowane jeszcze w 1873 roku jak zaklęcie z księgi magii:

Jeżeli chcesz zbadać morfologię bajki, weź bajkę w jej integralnej jedno-
ści, zbadaj w niej stop rozmaitych motywów, rozważ jej związek z baj-
kami tego samego narodu, określ właściwości jej fizjologicznej budowy, 
a następnie porównaj ją z bajkami innych narodów91.

Jeśli jednak dla Wiesiołowskiego i Proppa „fizjologia” oznaczała 
„historyczną podstawę, powołującą bajkę magiczną do życia”92, to 
Wygotski i Pietrowski tym terminem oznaczali wewnętrzne zdyna-
mizowanie struktury utworu literackiego i jej teleologiczne nasta-
wienie. Najogólniej rzecz ujmując, „fizjologowie” literatury, których 
można określić mianem funkcjonalistów, podobnie jak biolodzy-

słuchacza seminarium M. Pietrowskiego o morfologii nowel Maupassanta w la-
tach 1921–1922 – A. Rieformatskiego, Opyt analiza nowiellisticzeskoj kompozicyi, 
Moskwa 1922.

90 List do W. Szkłowskiego z 22 V 1927 r., cyt. za: J. Tynianow, Poetika. Istorija 
litieratury. Kino, otw. ried. W. Kawierin, A. Miasnikow, izd. podgot. J. Tod-
des, A. Czudakow, M. Czudakowa, Moskwa 1977, s. 515. Zob. też R. Szor, „For-
malnyj mietod” na Zapadie: Szkoła Ziejfierta i „rietoriczeskoje” naprawlenije,  
w: Ars Poetica. Trudy Gosudarstwiennoj Akadiemii Chudożestwiennych Nauk,  
ried. M. Pietrowskij, t. 1, Moskwa 1927.

91 A. Wiesiołowskij, Srawnitielnaja mifołogija i jejo mietod, podgot. tieksta i kom-
mient. W. Propp, w: Sobranije soczinienij Aleksandra Nikołajewicza Wiesiołow-
skogo w szestnadcati tomach, t. 16, Moskwa–Leningrad 1938, s. 92.

92 W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej, przeł. J. Chmielewski, Warsza-
wa 2003, s. 7.
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mechanicyści, wyjaśniali procesy fizjologiczne własnościami struk-
tury morfologicznej organizmu. Goetheaniści, darwiniści i lamarki-
ści – w biologii i literaturoznawstwie – fizjologię uzależniali już od 
wymiany materii między organizmem a środowiskiem zewnętrznym.

Rozróżnienie „anatomii” i „fizjologii” utworu literackiego po raz 
pierwszy wprowadził do rosyjskich badań literackich metafizyk-dar-
winista Władimir Płotnikow. Formułując podstawowe zasady „na-
ukowej teorii literatury”, wyodrębniał on dwa jej działy: embriologię, 
wyjaśniającą historyczno-społeczną i psychologiczną genezę utwo-
rów literackich oraz fenomenologię (w rozumieniu Comte’a), której 
wyznaczał ustalanie ogólnych praw procesu literackiego. Wzorem 
Comte’a wyróżniał prawa dwojakiego rodzaju: jedności współistnie-
nia (jedinoobrazije sosuszczestwowanija) i jedności następstwa (je-
dinoobrazije posledowatielnosti). Te pierwsze uczynił przedmiotem 
statyki, badającej literaturę w planie jednoczesności i wyjaśniają-
cej warunki jej istnienia; te ostatnie – przedmiotem dynamiki, uj-
mującej literaturę w historycznym rozwoju, a zarazem definiującej 
warunki jej postępu. Płotnikow przeprowadził paralelę między do-
menami fizyki i biologii, która rozróżnia „prawa organizacji badane 
przez anatomię i prawa życia badane przez fizjologię”93. Następnie 
dokonał przekładu terminów fizycznych i biologicznych na terminy 
literaturoznawcze: „Statyka stanowi anatomię literatury, a dynamika – 
jej fizjologię”94. Te domeny badawcze poddawał dalszym podzia-
łom, wyodrębniając m.in. statykę relacji wewnętrznych (w opozy-
cji do statyki relacji zewnętrznych), a w jej granicach – systematykę 
i morfologię utworów literackich. Dowodząc konieczności odróż-
nienia w utworze literackim jego „podstawowego typu, określające-
go relacje danego utworu względem utworów innego rzędu”, „stro-
ny zewnętrznej lub powłoki” oraz „strony wewnętrznej, czyli treści”, 
ustalał zarazem kolejność postępowania badawczego: „przed przy-
stąpieniem do badania podstawowych typów utworów literackich, 
należy dokonać ich klasyfikacji, podobnie jak botanik klasyfikuje ro-

93 W. Płotnikow, Osnownyje princypy naucznoj tieorii litieratury, s. 42.
94 Ibidem.
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śliny, a zoolog – zwierzęta”95. Pierwszy dział statyki wewnętrznych 
relacji powinien zatem – w projekcie Płotnikowa – zawierać przy-
gotowawczą systematykę utworów literackich. Przedmiotem dzia-
łu drugiego – morfologii utworów literackich – powinny być nato-
miast specyficzne cechy form lub typów literackich. Postulaty te bez 
mała pół wieku później zrealizował Władimir Propp, który badanie 
bajki w „przed-Linneuszowej folklorystyce”96 rozpoczął od systema-
tyki jej podstawowych odmian, by móc przystąpić do sporządzenia 
morfologicznego opisu jednej z nich: bajki magicznej. Jeżeli jednak 
Płotnikow wyznaczał morfologii miejsce w obrębie statyki literatury, 
to Propp umieszczał ją już w domenie dynamiki – zgodnie z założe-
niami Goetheańskiej teorii typu morfologicznego.

Wewnętrzne zdynamizowanie i teleologiczne nastawienie struk-
tury „literackiego organizmu” uwypuklał w Próbie analizy noweli-
stycznej kompozycji Aleksandr Reformatski, który był słuchaczem 
seminarium Pietrowskiego o morfologii nowel Guy de Maupassanta 
w latach 1921–192297. Analiza ta, łącząca nowatorskie ujęcie kom-
pozycji jako dynamicznej, integralnej całości z reminiscencjami po-
etyki Potebni i Wiesiołowskiego, wyznaczyła jeden z kierunków roz-
woju rosyjskiej „poetyki formalistycznej”. Przyjmując morfologiczne 
założenia Pietrowskiego, Reformatski badał podstawowe elemen-
ty struktury kompozycyjnej, wyodrębniając temat jako najprost-
szy statyczny element kompozycji i motyw jako najprostszy element 
dynamiczny. Badanie utworu artystycznego polegało na systema-
tyce elementów strukturalnych oraz analizie funkcjonalnej: „całą 
ustaloną strukturę można sklasyfikować jako teleologiczną, jeśli jej 
komponenty zostaną ocenione wedle ich funkcjonalnego znacze-
nia względem pewnego jądra, rozwiniętego w daną kompozycję”98. 
Kompozycyjną całość Reformatski ujmował jako system funkcjo-
nalnie znaczących elementów, a poszczególne elementy – w hierar-
chicznych, strukturalnych współzależnościach.

95 Ibidem.
96 Zob. m.in. W. Propp, Morfologia bajki, s. 46.
97 Zob. W. Winogradow, Aleksandr Aleksandrowicz Rieformatskij (1900–1975),  

w: A. Rieformatskij, Lingwistika i poetika.
98 A. Rieformatskij, Opyt analiza nowiellisticzeskoj kompozicyi, s. 9.
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Na rozróżnienieniu „kompozycji statycznej” i „kompozycji dy-
namicznej” opiera się też morfologia powieści Iwana Turgieniewa 
Wasilija Hippiusa99, którą można uznać za antycypację aktanto-
wego modelu narracji Algirdasa Greimasa. Pierwszy człon opozy-
cji badacz definiował jako organizację sceny. Natomiast mianem 
kompozycji dynamicznej określał fabułę i intrygę powieściową. 
Za elementarną, stałą jednostkę morfologiczną – komponemę – 
Hippius uznawał nie funkcję (działanie postaci z punktu widze-
nia jego znaczenia dla rozwoju akcji), ale samą działającą postać. 
W analizie morfologicznej wykazał identyczność statycznej kompo-
zycji sześciu Turgieniewowskich powieści. Analiza rozmieszczenia 
komponem była wstępem do analizy „dynamicznych magistrali po-
wieści”, które również okazały się współbieżne. Z punktu widzenia 
dalszego rozwoju generatywistycznych gramatyk narracyjnych naj-
istotniejsze było odkrycie permskiego badacza, że inwentarz stałych 
ról działających postaci istnieje apriorycznie względem konkretnej 
fabuły. Morfologię powieści Turgieniewa w języku późniejszych ge-
neratywnych gramatyk narracyjnych można określić jako próbę re-
konstrukcji struktury głębokiej tekstu (schematów zdarzeniowych, 
abstrakcyjnych wzorów postaci-aktantów oraz relacji między tymi 
kategoriami). Głównym składnikiem tekstowej gramatyki Hippiusa 
jest zatem pewien wyjściowy paradygmat złożony z niewielkiej licz-
by schematów postaci, powiązanych niezmiennymi relacjami logicz-
no-semantycznymi. Ciąg fabularny okazuje się wtórny wobec owego 
paradygmatu, czyli – w terminologii generatywistów – jest jego skła-
dniową transformacją.

Holizm

Różnice między anatomizmem a holizmem (morfologią całościu-
jącą) najwyraźniej sformułował Wiktor Żyrmunski, który mechani-
stycznej koncepcji utworu jako sumy chwytów przeciwstawił pojęcie 
„żywej jedności organizmu literackiego” jako układu celowego, pod-
porządkowanego prawom niesprowadzalnym do sumy praw, rzą-

99 W. Gippius, O kompozicyi turgieniewskich romanow.
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dzących jego składnikami. Opojazowej koncepcji dominanty i zasa-
dzie współistnienia odosobnionych i samowartościowych chwytów 
Żyrmunski przeciwstawiał harmonię stylu jako jedności chwytów po-
wiązanych teleologicznie oraz ich wzajemną ekwiwalencję. Zyskiwała 
ona uzasadnienie w koncepcji jedności artystycznego zadania100.

Przeciwko koncepcji utworu jako mechanicznej sumy składni-
ków protestował też Innokientij Oksenow, postulując scalenie me-
tody formalnej z socjalno-psychologiczną: „utwór artystyczny jest 
całością, która jest czymś więcej niż tylko sumą swoich części – ce-
lowym połączeniem pewnych aktywności na podobieństwo żywe-
go organizmu”101. Podobny punkt widzenia dobitnie wyraził Paweł 
Miedwiediew, argumentując, że „formy utworu artystycznego nie 
można sprowadzać do sumy jego stylistycznych chwytów. Forma 
w twórczości artystycznej nie jest pojęciem arytmetycznym i me-
chanistycznym, ale teleologicznym, nastawionym na cel. Jest nie tyle 
dana, co zadana. Chwyt zaś stanowi tylko jeden z materialnych wy-
kładników teleologicznego zorientowania formy. [...] Tylko w ta-
kim rozumieniu forma nabiera charakteru organicznej jedności [...]. 
W przeciwnym razie przekształca się w mechaniczne połączenie 
niezwiązanych ze sobą i estetycznie nieznaczących elementów”102. 
Według autora Naukowego salieryzmu... formaliści z Opojazu badali 
„kompozycję, ale nie architektonikę dzieł sztuki”103.

Prawodawcą pojęcia architektoniki w rosyjskiej teorii literatu-
ry był Wiktor Żyrmunski jako tłumacz i komentator Architiektoniki 
dram Szekspira (Shakespeares dramatische Baukunst) Oskara Walzla. 
Ogromną rolę w rozpowszechnieniu „architektoniki” w rosyjskim 
literaturoznawstwie tego okresu odegrały również inne przekła-

100 W. Żyrmunskij, Priedisłowije, w: idem, Woprosy tieorii litieratury. Stat’i 1916– 
–1926, Leningrad 1928, s. 11–12, 50, 65. Ograniczenia „anatomii” dostrzegł 
wkrótce także W. Szkłowski, przyznając, że chwyty istotnie „nie sumują się, lecz 
ze sobą korelują” (W. Szkłowskij, Pamiatnik naucznoj oszybkie). W literaturo-
znawstwie polskim założenia organicznej spójności utworu literackiego formu-
łował K. Wóycicki, Jedność stylowa utworu poetyckiego, „Sprawozdania Towa-
rzystwa Naukowego Warszawskiego”, Warszawa 1914.

101 I. Oksienow, „Forma” i „sodierżanije”, „Kniga i Riewolucija” 1922, N 3, s. 45.
102 P. Miedwiediew, Naukowy salieryzm, s. 61–62.
103 Ibidem.
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dy wczesnodwudziestowiecznej niemieckiej myśli literaturoznaw-
czej, zwłaszcza Adolfa von Hilderbranda i Heinricha Wölfflina, do 
której przeniknęły z teorii i historii sztuki, a pośrednio – z biologii 
Goetheańskiej. W architektonicznej metaforze utworu literackiego, 
symptomatycznej dla niemieckiego i rosyjskiego formalizmu, funk-
cjonował też wyraźny odsyłacz do filozofii Kanta104, w którym ar-
chitektonika została nierozerwalnie związana z organizmem biolo-
gicznym: „Całość jest [...] uczłonowana (articulatio), a nie bezładnie 
zrzucona na kupę (coacervatio), może wprawdzie wzrastać wewnętrz-
nie (per intus susceptionem), ale nie zewnętrznie (per appositionem), 
jak ciało zwierzęce, którego wzrastanie nie dodaje żadnego człon-
ka...”105. W rosyjskiej teorii literatury i sztuki pojęciem architekto-
niki posługiwali się m.in. Siergiej eisenstein w krytyce „nieorga-
nicznych” i „organicznie harmonijnych” dzieł sztuki106, Aleksandr 
Skaftymow („architektoniczne współzależności wewnętrznej budo-
wy bylin”; „wspólne architektoniczne nastawienie bylin o bohater-
skich czynach”)107, Michaił Pietrowski108 i Wiktor Winogradow. Ten 
ostatni definiował ją jako „badanie morfologicznej budowy fabular-
nego szkieletu [...], chwytów jego przeobrażenia w organiczną całość 
oraz teleologii tego aktu”109. Argumenty literaturoznawców przeciw-
ko mechanicyzmowi „formalistów” przypominały krytykę Martina 
Heidenhaina, który mechanistycznemu rozczłonkowaniu organi-
zmu w koncepcji Rudolfa Virchowa przeciwstawiał „syntezjologię” 

104 Zob. S. Boczarow, N. Nikołajew, Kommientarii, w: M. Bachtin, K woprosam 
mietodołogii estietiki słowiesnogo tworczestwa, s. 779–782; W. Liapunow, Parę 
skromnych wskazówek dla czytelników Bachtina; przeł. P. Pietrzak, w: Ja – Inny. 
Wokół Bachtina, red. D. Ulicka, t. 2, Kraków 2009.

105 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, z oryginału niem. przeł., wstęp, przypisy  
R. Ingarden, t. 2, Warszawa 1986, s. 578.

106 Zob. S. eisenstein, O budowie utworów, przeł. A. Kaltbaum, w: idem, Wybór 
pism, wybór, wstęp i red. nauk. R. Dreyer, Warszawa 1959.

107 A. Skaftymow, Architiektoniczeskoje sootnoszenije wnutrienniego sostawa bylin 
o bogatyrskich podwigach, w: idem, Poetika i gieniezis bylin. Oczerki, s. 46–95.

108 M. Pietrowskij, Morfołogija nowiełły, w: Ars Poetica. Trudy Gosudarstwiennoj 
Akadiemii Chudożestwiennych Nauk, s. 71. Por. M. Pietrowski, Morfologia no-
weli, przeł. e. Pleszkun-Gawlikowa, „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr 1.

109 W. Winogradow, Sjużet i architiektonika romana Dostojewskogo, s. 81.
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zakładającą całościowość i architektoniczną właśnie integralność or-
ganizmu. Krytyka mechanistycznych koncepcji w literaturoznaw-
stwie była korelatem biologicznych kontrowersji pierwszych dekad 
XX wieku: aktualizowała tę samą terminologię i przywoływała iden-
tyczne argumenty.

eisenstein zakładał, że „organiczna harmonijność utworu same-
go w sobie, jak i odczucie tej harmonijności przez odbiorcę mogą mieć 
miejsce wtedy tylko, gdy dany utwór zbudowany będzie według praw, 
którym podporządkowuje się struktura zjawisk przyrody organicz-
nej”110. Rozróżniał dwa typy organicznej harmonijności: „pierwsza 
charakteryzuje każde bez wyjątku dzieło stanowiące zamkniętą ca-
łość i posiadające jakąś integralną prawidłowość”111. Druga – wy-
stępuje wtedy, gdy obok tej harmonii ogólnej pojawia się także 
prawidłowość typowa dla struktury zjawisk przyrody organicznej 
i zgodność z wzorami procesów naturalnych (np. wzrost, rozwój)112. 
eisenstein przypominał warunki organicznej jedności całości i jej 
części w przyrodzie, które zostały sformułowane przez Hegla i przy-
wołane w Dialektyce przyrody engelsa: „Członki i organy żywego cia-
ła powinny być rozpatrywane nie tylko jako jego części, albowiem są 
one tym jedynie, co stanowią we wzajemnym powiązaniu, które by-
najmniej nie jest im obojętne. Zwykłymi częściami stają się te człon-
ki i organy wyłącznie w ręku anatoma, ale wtedy ma on już do czy-
nienia z trupami, a nie z żywymi organizmami”113.

Chociaż wprowadzone przez Żyrmunskiego pojęcie stylu wciąż 
przypominało Cuvierowską korelację części w całości biologicz-
nej114, a jego scalające, całościujące i teleologiczne ujęcie wyrasta-
ło jeszcze z założeń mechanicyzmu, to przygotowywało ono pod-
stawy dla morfologizmu transformacyjnego. Pojęciem „morfologii” 

110 S. eisenstein, O budowie utworów, s. 236.
111 Ibidem.
112 Ibidem, s. 236, 240–241.
113 Ibidem, s. 255–256.
114 Zbieżność charakterystyki stylu Żyrmunskiego i Cuvierowskiego opisu kore-

lacji części sygnalizują P. Steiner, S. Davydov, The Biological Metaphor in Rus-
sian Formalism, s. 151. Zob. Istorija biołogii s driewniejszych wriemien do naczała  
XX wieka, s. 47–150.
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Żyrmunski posługiwał się jeszcze tak, jak ejchenbaum i Szkłowski, 
oznaczając przez nie „systematykę” i ustatyczniający, anatomiczny 
„opis”115. Powinności projektowanej w 1921 roku poetyki teoretycz-
nej charakteryzował już jednak jako przekroczenie i rozwinięcie za-
dań wyznaczonych morfologii przez badaczy z Opojazu, a zatem 
„nie tylko opis i systematyka poetyckich chwytów (»morfologia«), 
ale także wskazanie najważniejszych funkcji stylistycznych w naj-
istotniejszych z typologicznego punktu widzenia grupach utwo-
rów poetyckich”116 oraz „scalenie [...] rozproszonych spostrzeżeń 
na temat chwytów poetyckich [...], obserwacji o charakterze przede 
wszystkim deskryptywnym, morfologicznym, w jednym artystycz-
nym zadaniu, uwidocznienie ich miejsca w jednolitej całości styli-
stycznej”117.

Swoisty pomost między Cuvierowskim mechanicyzmem a Goethe-
ańską teorią typu morfologicznego zbudował Aleksandr Skaftymow. 
Jego Zasada teleologiczna w kształtowaniu utworu literackiego118 po-
łączyła anatomizm z transformacjonizmem tak, jak Transformacje 
bajek magicznych Władimira Proppa – transformacyjną morfologię 
Goethego z darwinowskim ewolucjonizmem. Skaftymow opatrzył 
swoje rozważania epigrafem z pism Goethego o poznawaniu orga-
nicznej i jednorodnej całości na podstawie jej części. Sformułował 
prawa mechanicznej subordynacji chwytów, dążąc do wykrycia im-
manentnych i kierunkowych sił całościowego układu literackiego – te-
lologicznej zasady jego ukształtowania. Analiza wzajemnej zależno-
ści kompozycyjnych części utworu i hierarchiczne uporządkowanie 
dominant miało w koncepcji folklorysty prowadzić do ujawnienia 
kształtującego zamysłu autora. O jedności i celowości, ogarniają-

115 Rozważania o kompozycji anaforycznej Żyrmunski kończy słowami: „mamy na 
uwadze przede wszystkim opis, tj. morfologię chwytów kompozycyjnych, nie-
zależnie od ich funkcji stylistycznej” (W. Żyrmunskij, Kompozicyja liriczeskich 
stichotworienij, w: idem, Tieorija sticha, Leningrad 1975, s. 472).

116 Idem, Zadaczi poetiki, s. 55.
117 Ibidem, s. 65.
118 A. Skaftymow, Tieołogiczeskij princyp w formirowanii litieraturnogo proizwiedie-

nija, w: idem, Tworczeskij put’ Dostojewskogo. Korzystam z przedruku fragmen-
tu tej monografii w antologii: Poetika. Trudy russkich i sowietskich poeticzeskich 
szkoł, sostaw. D. Kiraj, A. Kowacz, Budapest 1982.
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cej zarówno formalną, jak i przedmiotowo-znaczeniową budowę 
utworu, decydowała bowiem ideowo-psychologicza integralność ar-
tystycznego zamiaru. Rozpoznanie wewnętrznej celowości i skoor-
dynowania części utworu Skaftymow łączył z psychologicznym ba-
daniem procesu jego tworzenia.

antymechanicyzm

Znamion antyformalistycznego nastawienia prac literaturoznawczych 
opartych na założeniach ewolucyjnej paleontologii Lamarcka 
i Darwinowskiej koncepcji stopniowej ewolucji oraz transforma-
cyjnej morfologii Goethego można poszukiwać przede wszystkim 
w podkreślaniu zdolności „organizmów literackich” do wielokie-
runkowych przeobrażeń (w wymiarze typologicznym lub historycz-
nym), docenieniu formotwórczej roli środowiska zewnętrznego 
(społeczno-historycznych uwarunkowań), w zainteresowaniu pale-
ontologicznymi i embriologicznymi badaniami nad genezą i ewolu-
cją form literackich oraz w rezygnacji z koncepcji preformistycznych 
i teorii samorództwa fabuł i gatunków. 

Boris Gasparow zwraca uwagę na charakterystyczną wymien-
ność argumentów antyformalistycznej krytyki marksistowskiej koń-
ca lat dwudziestych i początku lat trzydziestych oraz krytyki „ge-
netyki formalistycznej” w pismach Trofima Łysenki – ostatniego 
(mimowiednego) ektogenicznego lamarkisty119. Te zbieżności war-
to – za Gasparowem – zreferować. Ułomność „mechanistycznej ge-
netyki” Łysenko dostrzegał w jej „abiologizmie”, przejawiającym się 
w ujmowaniu żywego organizmu w kategoriach nieożywionej, me-
chanicznej „konstrukcji”, złożonej z odosobnionych, gotowych i pre-

119 B. Gasparow, Razwitije ili riestruktirowanije: Wzglady akadiemika T. D. Łysienko 
w kontiekstie pozdniego awangarda (koniec 1920–1930-je gody), pieriewod s an-
glijskogo M. Dziubienko, „Łogos” 1999, N 11/12, s. 21–36. Zob. P. Miedwiediew, 
Formalnyj mietod w litieraturowiedienii. Kriticzeskoje wwiedienije w sociołogi-
czeskuju poetiku, Leningrad 1928, zwł. s. 190–191, 221; W. Wołoszynow, Mark-
sizm i fiłosofija jazyka. Osnownyje problemy sociołogiczeskogo mietoda w naukie 
o jazykie, Leningrad 1930.
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determinowanych części, podległej „mechanicznym” prawom oraz 
w założeniu, że środowisko zewnętrzne albo wcale nie oddziału-
je na jej istnienie, albo odgrywa rolę deformacyjną. Jeśli genety-
cy-formaliści uznawali cechy dziedziczne za strukturalny rdzeń 
organizmu obojętny wobec wpływów zewnętrznych, to Łysenko 
przypisywał interakcji organizmu ze środowiskiem funkcję formo-
twórczą i rozstrzygającą. Ukierunkowaną ewolucję roślin postrze-
gał nie jako restrykcyjny proces, nastawiony na dobór i wspomaga-
nie gatunków, wykazujących najczystsze cechy dziedziczne, ale jako 
„twórczy” akt samorozwoju, w którym rozmaite gatunki doskona-
lą się na drodze wzajemnego oddziaływania oraz wymiany ze śro-
dowiskiem. Podejmując tę samą antymechanistyczną linię dowo-
dzenia, Walentin Wołoszynow i Paweł Miedwiediew wykazywali, że 
podstawowy błąd formalistycznych badań literatury (a także „abs-
trakcyjnego obiektywizmu” de saussure’owskiej lingwistyki) polega 
na traktowaniu przedmiotu jako „materii nieożywionej” i izolowa-
niu struktury utworu literackiego od otaczającego go środowiska. 
Negatywnym efektem owego „nieorganicznego” podejścia był – ich 
zdaniem – pogląd na literaturę (język) jako na konstrukcję zbudo-
waną z oddzielnych i ujednoliconych prefabrykatów oraz rozumie-
nie ewolucji form literackich (językowych) jako mechanistycznego 
manipulowania uniwersalnymi elementami – procesu kombinacji 
i rekombinacji ograniczonej liczby gotowych elementów struktu-
ralnych, które w procesie historycznego rozwoju literatury pozosta-
ją niezmienne. Szkłowski w swoich wspomnieniach uznawał meto-
dologiczny błąd Opojazowego modelu literatury, porównując go do 
modelu wczesnej genetyki: „dowodził pełnej niezależności sztuki od 
rozwoju życia. Stworzyłem błędną teorię samorozwijających się po-
etyckich genów”120.

Dla „paleontologów-semantyków” formalizm oznaczał meto-
dę badania literatury jako zjawiska gotowego, autonomicznego i wy-
osobnionego z otaczającego kontekstu, a przy tym podporządkowa-
nego odwiecznym prawom rozwojowym. Pisali:

120 W. Szkłowskij, Żyli-byli. Wospominanija, s. 311.
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Analiza paleontologiczna [...] postępuje od „gotowego” zjawiska w głąb 
i odsłania, krok za krokiem, wielostadialność jego rozwoju. Wbrew for-
malizmowi ukazuje [...], że formy artystyczne „dane raz na zawsze” są 
historycznie ruchome i że ich jakościowa zmienność powodowana jest 
światopoglądem społecznym121.

„Semantyków-paleontologów” łączyła próba przezwyciężenia „me-
chanistycznego błędu” formalistów122. To anytymechanistyczne  
nastawienie tłumaczy ambiwalentny stosunek literaturoznawców-
-jafetydów nie tylko do rosyjskiej „szkoły formalnej”, ale także do 
poetologicznych rozpoznań samego Aleksandra Wiesiołowskiego. 
„Mechanistyczna faza” formalizmu była bowiem pod pewnymi 
względami lustrzanym odwzorowaniem poetyki Wiesiołowskiego – 
jak pisał Peter Steiner123. W przenikliwej ocenie Olgi Freudenberg 
twórca genologii historyczno-porównawczej „zajmował się mecha-
niką całościowego procesu literackiego, ale nie napędowymi przy-
czynami owej mechaniki. Pomijał zarówno badania społecznych 
uwarunkowań powstawania tekstów literackich, jak i poszukiwania 
semantyki faktu literackiego”124.

transformacjonizm (wariant goethego)

Jeżeli „rosyjscy formaliści” przywoływali Cuvierowską metodolo-
gię i ontologię organizmu domyślnie, wyznaczając tylko pole moż-
liwych odniesień do biologicznego mechanicyzmu, to morfolodzy-
transformacjoniści – m.in. Władimir Propp jako autor Morfologii 

121 O. Freudenberg, Celewaja ustanowka kollektiwnoj raboty nad sjużetom Trista-
na i Isoldy, w: Tristan i Isolda. Ot gieroini lubwi fieodalnoj Jewropy do bogini 
matriarchalnoj Afriewrazii, kollektiwnyj trud Siektora siemantiki mifa i folkłora, 
ried. N. Marr, Leningrad 1932, s. 4–5. Por. założenia paleontologicznych badań 
socjogenetycznych, które I. Frank-Kamienieckij wyłożył w rozprawie, Itogi kol-
lektiwnoj raboty nad sjużetom Tristana i Isoldy [1932], w: Sumierki lingwistiki: Iz 
istorii otieczestwiennogo jazykoznanija. Antołogija, sost. W. Bazyłow, W. Nieroz-
nak, obszcz. ried. W. Nieroznak, Moskwa 2001.

122 Określenie V. erlicha, Russian Formalism, s. 70.
123 Zob. P. Steiner, Russian Formalism, s. 53.
124 Ibidem.
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bajki i Transformacji bajek magicznych oraz Michaił Pietrowski jako 
autor Morfologii noweli – wprost sygnalizowali zależność swoich ge-
nologicznych dociekań od przyrodoznawczych koncepcji Johanna 
Wolfganga Goethego125.

Ta więź uwidaczniała się przede wszystkim w odwołaniach do 
pierwotnej, Goetheańskiej definicji morfologii jako „nauki o formach”126. 
Propp w pierwszej redakcji Morfologii bajki magicznej wyjaśniał: 
„W botanice morfologia jest nazwą nauki o częściach roślin i o ich 
relacjach względem siebie i względem całości”127. Swoje zadanie ba-
dawcze definiował następnie jako „morfologię, tj. opis bajki według 
jej części składowych oraz stosunku części względem siebie i wzglę-
dem całości”128. W polemice z Claudem Lévi-Straussem Propp przy-
pominał, że tytułowej „morfologii” nie zaczerpnął ani z podręczni-
ków do botaniki, nastawionych na systematykę świata roślinnego, 
ani tym bardziej z podręczników gramatyki, ale od Goethego, który 
tytułem Morphologie opatrzył rozprawy botaniczne i osteologiczne: 
„Goetheańskie pojęcie morfologii otwiera perspektywę rozpoznania 
prawidłowości, przenikających całą przyrodę. Nie było przypadkiem, 
że po botanice Goethe doszedł do porównawczej osteologii. Pisma te 
gorąco polecam strukturalistom”129. Na Goetheański układ odniesie-
nia wskazywały także epigrafy z pism osteologicznych i botanicznych 

125 Zob. P. Steiner, S. Davydov, The Biological Metaphor in Russian Formalism;  
P. Steiner, Russian Formalism, s. 80–96; V. Toporov, A Few Remarks on Propp’s 
„Morphology of the Folktale”.

126 Por. W. Propp, Morfołogija skazki, Leningrad 1928, s. 5 i J. W. Goethe, Betrahtung 
über Morphologie, w: Goethes Werke, Bd. 13: Naturwissenschaftliche Schriften, 
Textkritisch durchgesehen mit Anmerkungen versehen von D. Kuhn (Allge-
meine Naturwissenschaft–Morphologie–Geologie) und R. Wankmüller (Far-
benlehre). Mit einem Nachwort von C. Friedrich v. Weizsäcker, Hamburg 1955, 
s. 124: „Die Morphologie soll die Lehre von der Gestalt, der Bildung und Umbil-
dung der organischen Körper enthalten”; W. Lichtensztadt, Mysli o morfołogii 
woobszcze, w: idem, Giotie. Bor’ba za riealisticzeskoje mirowozzrienije, s. 91: 
„Morfołogija dołżna sodierżat’ uczenije o formie, obrazowanii i prieobrazowa-
nii organiczeskich tieł”.

127 W. Propp, Morfołogija skazki, s. 5.
128 Idem, Morfologia bajki, s. 56.
129 Idem, Strukturnoje i istoriczeskoje izuczenije wołszebnoj skazki, s. 134.
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niemieckiego przyrodnika, którymi morfolodzy-transformacjoniści 
opatrywali swoje prace. W Morfologii bajki motta te miały

[…] wyrażać to, co w samej książce nie zostało powiedziane. Zwień-
czeniem wszelkiej nauki jest ujawnienie prawidłowości. Tam, gdzie 
zwykły empiryk widzi rozproszone fakty, empiryk-filozof dostrze-
ga odzwierciedlenie prawa. Właśnie takie prawo dostrzegłem na bar-
dzo wąskim wycinku – w jednym z gatunków ludowej bajki. Jednak 
już wtedy wydało mi się, że ujawnienie tego prawa może mieć również 
szersze znaczenie130.

Wzorem Goethego rosyjski bajkoznawca określał swoje nastawienie 
jako ogólnomorfologiczne131. epigraf z Betrachtung über Morphologie 
überhaupt, w którym Goethe ustanawiał nową, samodzielną dyscy-
plinę nauk biologicznych, zdolną syntezować ustalenia innych nauk 
przyrodniczych i ścisłych (m.in. anatomii, fizjologii, fizyki i che-
mii)132 sygnalizował powtórzenie prawodawczego gestu przyrodnika 
w dziedzinie badań folklorystycznych133.

Przywoływane przez Proppa i Pietrowskiego terminy biologicz-
ne: mietamorfoza, transformacyja, morfołogiczeskaja raznowidnost’, 
morfołogiczeskij ekwiwalent, morfołogiczeskij stierżen’, obszczij mor-
fołogiczeskij tip, morfołogiczeskoje rodstwo/odnotipnost’, obrazowani-

130 Ibidem.
131 Zob. np. W. Propp, Morfologia bajki, s. 81: „dla celów ogólnomorfologicznych 

niekonieczne jest systematyzowanie wszystkich przykładów i można ograni-
czyć się do najważniejszych, uogólniając pozostałe”.

132 Zob. A. Bednarczyk, Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii 
typu morfologicznego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.

133 W. Propp, Morfologia bajki, s. 27: „Morfologia wciąż jeszcze musi legitymować 
się jako odrębna nauka, która czyni swoim głównym przedmiotem to, co inne 
nauki traktują przy okazji i marginalnie, która gromadzi wszystko, co tam jest 
rozproszone i ustala nowy punkt widzenia, umożliwiający łatwe i wygodne ba-
danie spraw przyrody. Zajmuje się zjawiskami o wielkiej doniosłości; owe ope-
racje myślowe, za pomocą których dokonuje konfrontacji zjawisk, odpowiada-
ją naturze ludzkiej, są jej miłe i nawet nieudane doświadczenie połączy jednak 
piękne z pożytecznym”. Zob. W. Lichtensztadt, Mysli o morfołogii woobszcze,  
w: idem, Giotie. Bor’ba za riealisticzeskoje mirowozzrienije, s. 94; J. W. Goethe, 
Betrachtung über Morphologie überhaupt, s. 127.
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je, prieobrazowanije, praforma, pierwofienomien, wreszcie – centro-
bieżnyje/centrostriemitielnyje siły – stanowiły rosyjskie ekwiwalenty 
terminów Goetheańskich, które w Rosji spopularyzowały przekłady 
Władimira Lichtensztadta134: Metamorphose, Transformation, allge-
meinen Typus, Gestalt, Bildung, Umbilde, Gebilde, Urtyp, Urphänomen, 
Urpflanze, Zentrifugal- i Zentripetalkraft.

Naukę o formach Goethe nazywał Morphologie lub Gestaltlehre, 
uprzedzając o nieadekwatności Gestalt jako niemieckiego ekwiwalen-
tu greckiego morphe: Gestalt abstrahuje od tego, co ruchome i myl-
nie sugeruje, jakoby tworzące dany kształt organiczny części miały 
definitywnie zastygły, finalny i utrwalony charakter. Zasadne wyda-
wały mu się natomiast użycia niemieckiego Bildung na oznaczenie 
zarówno tego, co już się wyłoniło i uwidoczniło, jak i tego, co wciąż 
wyłania się i uwidacznia. Zdaniem Goethego użycie pojęcia Gestalt 
w kontekście morfologii jest zasadne wyłącznie w znaczeniu czegoś 
unieruchomionego tylko na mgnienie oka. W Goetheańskiej morfo-
logii pojęciu Bildung nieodstępnie towarzyszy zatem jego sobowtór 
Umbildung. Pojęciowa tautologia odzwierciedla momentalną pla-
styczność organicznych kształtów: Das Gebildete wird sogleich wie-
der umgebildet135. W morfologicznym wykładzie Goethego odcza-
sownikowa Gebilde (forma) zachowuje czynnościowy aspekt swojej 
podstawy słowotwórczej. Denotuje zarówno efekt formotwórczego 
procesu, jak i sam proces powstawania form (bilden), morfologicz-
ną zmienność i trwałą identyczność136. Metajęzykowy komentarz 
Goethego rozwijał rosyjski tłumacz jego pism przyrodoznawczych, 
podkreślając niepełną i złudną ekwiwalencję niemieckiego Gestalt 

134 Zob. W. Lichtensztadt, Giotie. Bor’ba za riealisticzeskoje mirowozzrienije. Prze-
kład Lichtensztadta stanowił pierwszą całościową próbę popularyzacji przyro-
doznawczych pism Goethego w Rosji i jedno z czterech przygotowanych wów-
czas rosyjskich wydań niemieckiego przyrodoznawcy (Z. Żytomirskaja, Iogann 
Wolfgang Giotie. Bibliograficzeskij ukazatiel russkich pieriewodow i kriticzeskoj 
litieratury na russkom jazykie 1790–1971, Moskwa 1972).

135 J. W. Goethe, Die Absicht eingeleitet, w: idem, Betrahtung über Morphologie,  
s. 56; Oznakomlenije s celu, w: W. Lichtensztadt, Giotie. Bor’ba za riealisticz-
eskoje mirowozzrienije, s. 151.

136 Zob. e. M. Wilkinson, Goethe’s Conception of Form, w: Goethe. A Collection of 
Critical Essays, ed. V. Lange, englewood Cliffs, New Jersey 1968, s. 121–122, 129.
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i rosyjskiej formy. Goethe – wyjaśniał Lichtensztadt – ujmuje życie 
jako dynamiczny proces, warunkowany czynnikami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi. Znamienne jest to, że stawiając problemy w istocie 
ogólnobiologiczne, poprzestaje na studiowaniu morfologii, upatru-
jąc w formie podstawowego prawa organizacji. Badanie form ma pro-
wadzić przyrodnika do ujawnienia ogólnych praw życia. Niemieckie 
Gestalt oddaje ten organiczny związek wszystkich części lepiej niż 
łacińska forma, implikująca zgeometryzowany i mechanistyczny 
układ. Forma wyraża bowiem wzajemną przyległość, podczas gdy 
Goethe we wszystkim upatruje wzajemnej przenikalności części 
funkcjonalnie ze sobą powiązanych. Odrzuca więc zarówno mecha-
nistyczne koncepcje organizmów przyrodniczych jako układów go-
towych i uprzednio danych elementów, jak i te teorie, które głoszą, 
że całość jest rezultatem „przygodnego” spotkania elementów. Pojąć 
daną rzecz można bowiem tylko na drodze indukcji, przechodząc od 
całości do części. Tę samą metodę indukcyjną stosuje w badaniach 
genetycznych. W tym wpadku „całość” istniejąca niejako uprzed-
nio wobec swoich części – referował Lichtensztadt – nie ma jednak 
dla Goethego nacechowania preformistycznego, ale jest rozumiana 
wyłącznie jako zasada organizacji. Niemiecki biolog odrzucał pre-
formizm reprezentowany przez teorię „preegzystujących zarodków” 
(lub zarodków „włożonych jeden w drugi” – Einschachtelung, em-
boîtement, co w XVIII wieku określano także pojęciem „ewolucji – 
rozwoju”, Entwicklung w dosłownym sensie rozwijania już w pełni 
ukształtowanych części). Dla prawodawcy morfologii rozwój ozna-
cza powstanie jakościowo nowej całości137. Wygłosiwszy te zastrze-
żenia, Lichtensztadt konsekwentnie przekładał Goetheańskie Gestalt 
i Gebilde na rosyjską formę, a Bildung i Umbildung na obrazowanije 
i prieobrazowanije138.

137 Zob. W. Lichtensztadt, Giotie. Bor’ba za riealisticzeskoje mirowozzrienije, s. 40. 
O preformistycznych tendencjach osiemnastowiecznej biologii, odrzucanych 
przez niemieckiego botanika zob. e. M. Wilkinson, Goethe’s Conception of 
Form, s. 118–119.

138 Zob. m.in. Morfołogija rastienij. Obrazowanije i prieobrazowanije organiczeskich 
suszczestw, w: W. Lichtensztadt, Giotie. Bor’ba za riealisticzeskoje mirowozzrie-
nije, s. 149, 151, 156, 192.
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Znaczenie „formy” w morfologiach Proppa i Pietrowskiego, 
identyczne z Goetheańską Gebilde/Gestalt, która oznacza zakrzepłą 
fazę procesu rozwojowego organizmu („przekrój organizmalnego 
morfoprocesu”)139, jest zatem różne od jej konotacji w morfologicz-
nych rozważaniach rosyjskich formalistów mechanistycznej, zge-
ometryzowanej, „architektonicznej”, zachowującej stan wewnętrznej 
dynamicznej równowagi i odizolowanej od otaczającego ją kon-
tekstu. To Goetheańskie znaczenie formy uwypuklał także Andriej 
Bieły: „forma jest statyczna jako rezultat procesu”. Formę zastępował 
neologizmem transforma. Definiując cel swoich badań nad twórczo-
ścią Gogola jako „ukazanie w statyce odcisku dynamiki”, wprost od-
syłał do Goetheańskiej metafory geprägte Form140.

Odwołania do teorii typu morfologicznego zdecydowały o zbież-
ności ustaleń Władimira Proppa i Michaiła Pietrowskiego, któ-
rzy dążyli do wypracowania transformacyjnych definicji bada-
nych gatunków (bajki i noweli) zgodnie z dewizą: Gestaltenlehre ist 
Verwandlunglehre – „nauka o formach jest nauką o przekształce-
niach”141. „Bajka podlega procesowi metamorficznemu – pisał Propp – 
i owe transformacje, metamorfozy bajek podporządkowane są pew-
nym prawom. Ze wszystkich tych procesów powstaje polimorfizm, 
którego analiza jest niezmiernie utrudniona”142. Wyjaśniając te me-
todologiczne trudności, Propp przywoływał ulubioną Goetheańską 
metaforę labiryntu. Jeżeli twórca morfologii zapowiadał na począt-

139 Zob. A. Bednarczyk, Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii 
typu morfologicznego, s. 34−35; idem, Typ morfologiczny jako wyraz prawidło-
wości, w: idem, Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych; idem, Ostatni 
spór naukowy J. W. Goethego (1749–1832), s. 12–13.

140 A. Biełyj, Mastierstwo Gogola, s. 39.
141 Ta definicja z przyczynków do Die Metamorphose der Pflanzen (Aforizmy po 

morfołogii, w: W. Lichtensztadt, Giotie. Bor’ba za riealisticzeskoje mirowoz-
zrienije, s. 195) pełniła istotną funkcję w obu literaturoznawczych rozprawach: 
w Morfołogii skazki rozpoczynała rozdział VIII: Ob atributach diejstwujuszczich 
lic i ich znaczenii, a w rozprawie Morfołogija nowiełły została wyeksponowana 
aż trzykrotnie, formuła: Gestaltenlehre ist Verwandlungslehre (Uczenije o formie 
jest’ uczenije o priewraszczenii) w funkcji motta i pointy była klamrą spinającą 
literaturoznawcze dociekania Pietrowskiego.

142  W. Propp, Morfologia bajki, s. 158.
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ku Die Metamorphose der Pflanzen zstąpienie do „labiryntu form 
organicznych”, w którym za nić przewodnią posłużą podobieństwa 
morfologiczne ujawniane na drodze porównania143, to Propp udo-
stępniał swoje rozpoznania „każdemu miłośnikowi bajki, jeśli tyl-
ko zechce podążyć za nami przez labirynt bajkowej różnorodności, 
która w ostatecznym wyniku pojawi się mu jako czarowna jedno-
rodność”144. Metafora labiryntu, która w pismach Goethego i Proppa 
unaoczniała różnorodność form i określała zasady badawczego po-
stępowania, pojawiła się już wcześniej w przyrodoznawczych pismach 
Saint-Hillaire’a, głoszącego bliską Goethemu teorię morfologicz-
nej jedności świata zwierzęcego. „Kompasem” i „nicią Ariadny” – 
jak się wyrażał przyrodoznawca – była „zasada powiązań”, wedle 
której o autentycznym podobieństwie organów nie rozstrzyga ani 
ich kształt, ani funkcja, lecz miejsce, jakie zajmują względem sąsied-
nich organów145. Zgodnie z ową przyrodoznawczą principe des con-
nexions organ prędzej ulegnie zmianie, atrofii lub likwidacji niż prze-
mieszczeniu146. Pogłosów tego prawa, które po raz pierwszy zostało 
sformułowane przez słynnego oponenta Cuviera w paryskiej deba-
cie przyrodoznawczej, można by szukać w regule następstwa działań 
bajkowych postaci, tworzących morfologiczny trzon bajki. Schemat 
następowania funkcji jest wedle ustaleń Proppa rygorystycznie stały, 
a realizujące go bajki magiczne mogą co najwyżej pomijać niektóre 
funkcje, ale nigdy nie zmieniają porządku ich następowania.

Założenia, które Propp zaszyfrował w epigrafach Morfologii baj-
ki, wyłożył explicite Günther Müller w projekcie „poetyki morfolo-
gicznej”. Ze względu na Goetheański układ odniesienia projekt ten 
można uznać za niemiecki ekwiwalent rosyjskiego transformacjo-
nizmu:

143  Zob. V. Toporov, A Few Remarks on Propp’s „Morphology of the Folktale”, s. 254. 
Por. J. W. Goethe, Zoologie. Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die 
vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie, s. 176; W. Lichtensztadt, 
Giotie. Bor’ba za riealisticzeskoje mirowozzrienije, s. 100, 103.

144  W. Propp, Morfologia bajki, s. 28.
145  Cyt. za: Istorija biołogii s driewniejszych wriemien do naczała XX wieka, s. 151.
146 Ibidem. Zob. też. A. Bednarczyk, Ostatni spór naukowy J. W. Goethego (1749– 

–1832), s. 11.
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[…] dzieło jako typ [...] w rozumieniu morfologii Goethego (która to 
pojęcie wypracowała zwłaszcza w aspekcie osteologicznym) nie może 
się pojawić bez metamorfozy. Z jednej strony nieprzejrzane szeregi rze-
czywistych utworów stanowią tylko odmiany, metamorfozy tego typu. 
Odmiany te tworzą grupy, w których ogólny typ utworu literackiego 
rozpada się na gatunki i rodzaje. Z drugiej – każdy poszczególny utwór 
urzeczywistnia się w procesie rozwoju, który przy wszystkich różni-
cach może być porównywany ze wzrostem rośliny, a dokonuje się przez 
metamorfozę147.

Jeśli jednak dla Müllera „metamorfoza w utworze literackim nale-
ży do właściwości języka, dokonuje się w sekwencji wyrazów i zdań”, 
przejawia się „w rytmie dźwięków, pojęć, przedstawień, obrazów, 
zdarzeń, osób”148, to dla Proppa i Pietrowskiego warunkiem uchwy-
cenia „metamorfoz, tj. transformacji” morfologicznych elementów 
bajki lub noweli jest nie badanie ich językowego ukształtowania, 
ale wyodrębnienie stałych i zmiennych elementów strukturalnych. 
Propp rozpoczął morfologiczne badanie bajki od podziału bajko-
wych składników na wielkości zmienne (nazewnictwo działających 
postaci, ich atrybuty, wygląd zewnętrzny, miejsce i szczególny spo-
sób ich pojawiania się oraz miejsce pobytu, elementy wiążące: sys-
tem powiadomień, motywacje działań) i wielkości stałe: dobór ról 
i funkcje działających postaci. W ujęciu Pietrowskiego na minimal-
ny schemat dyspozycji noweli składały się: jądro fabularne, czyli zda-
rzenie, wokół którego ogniskuje się fabuła noweli, fabularny prolog 
i epilog. Schematowi dyspozycji odpowiadał trójczłonowy schemat 
kompozycji: ekspozycja (Vorgeschichte fabuły), punkt kulminacyj-
ny i puenta (Nachgeschichte fabuły). Centralne elementy dyspozy-
cji i kompozycji noweli – jądro fabularne i punkt kulminacyjny – 
Pietrowski poddawał dalszemu podziałowi: na zawiązanie, moment 

147 G. Müller, Poetyka morfologiczna, przeł. R. Handke, w: Teoria badań literackich 
za granicą. Antologia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńska, 
t. 2: Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945, cz. 2: Od fenomenologii 
do egzystencjalizmu, Kraków 1981, s. 243–244.

148 Ibidem, s. 244.
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najwyższej kulminacji lub zaciągnięcie węzła noweli i rozwiązanie149. 
Wnioski Proppa i Pietrowskiego były podobne: „liczba podstawo-
wych komponentów struktury [...] jest ograniczona, lecz różnorod-
ność ich kombinacji i funkcji artystycznych jest niewyczerpana jak 
samo życie”150. Wzorem Goethego dwaj literaturoznawcy wyznaczali 
granice zmienności wyodrębnionych elementów: „ustanowienie [...] 
zasady swobodności wraz z zasadą ograniczeń jest bardzo istotne. 
Właśnie poprzez zamianę elementu jednego gatunku przez element 
innego gatunku dokonuje się metamorfoza bajek”151. Tę samą meto-
dę morfologiczną Propp zaprezentował także w rozprawie Czukotskij 
mif i giliackij epos, w monografii poświęconej rosyjskim rolniczym 
świętom ludowym, która ukazywała, że składają się one z jednako-
wych, lecz różnie realizowanych komponentów, wreszcie – w rozpra-
wie o lokalnych morfologicznych transformacjach przedstawień św. 
Jerzego – pogromcy smoka w ruskim malarstwie ikonicznym, fre-
skach, wierszach duchownych, bajkach i micie152.

Oznaczenie granic zmienności i ustalenie „praw metamorfo-
zy, tj. transformacji” morfologicznych elementów bajki153 magicz-
nej pozwoliło Proppowi odtworzyć jej „praformę”, czyli typ mor-
fologiczny bajki magicznej na wzór Goetheańskiego allgemeine 
Typus154. Przesłanki tej rekonstrukcji zostały lapidarnie sformułowa-
ne w epigrafie do rozdziału O metodzie i materiale zaczerpniętym 
z Über einen aufzustellenden Typus zu Erleichterung der vergleichen-
den Anatomie: „Byłem absolutnie przekonany, że ogólny, oparty na 

149 Zob. M. Pietrowskij, Morfołogija nowiełły, s. 72–75.
150 Ibidem, s. 100.
151 W. Propp, Morfołogija skazki, s. 122.
152 Zob. idem, Russkije agrarnyje prazdniki. Opyt istoriko-etnograficzeskogo issle-

dowanija, ried. G. Szełogurowa, Moskwa 2000; idem, Zmiejeborstwo Gieorgi-
ja w swietie folkłora, w: Folkłor i etnografija russkogo Siewiera, Leningrad 1973,  
s. 190–208. Zob. idem, Strukturnoje i istoriczeskoje izuczenije wołszebnoj skazki, 
s. 137; W. Iwanow, W. Toporow, Inwariant w transformacyi w mifołogiczeskich 
i folkłornych tiekstach, s. 74–76.

153 Zob. W. Propp, Transformacje bajek magicznych, w: idem, Nie tylko bajka.
154 Zob. wykład Goetheańskiej koncepcji typu morfologicznego W. Szkłowskiego, 

Tietiwa. O nieschodstwie schodnogo, w: idem, Izbrannoje w 2-ch tomach, t. 2, 
Moskwa 1983.
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transformacjach typ przenika wszystkie istoty organiczne i że można 
prześledzić jego części na pewnym średnim przekroju”155. Ten „ogól-
ny typ morfologiczny” – typ morfologiczny roślin dwuliściennych 
(Urpflanze) oraz typ osteologiczny kręgowców (Urtier) – nie był, 
wbrew idealistyczno-platonizującym i naturfilozoficznym interpre-
tacjom Goetheańskiej morfologii, ani platońską ideą, ani praprzod-
kiem aktualnie istniejących organizmów roślinnych i zwierzęcych, 
tylko jednym z pierwszych modeli teoretycznych w nauce biolo-
gicznej156. Proppowska „praforma bajki magicznej” i Goetheańska 
Urpflanze nie konotowały pierwszeństwa filogenetycznego i histo-
ryczno-genetycznej sukcesji, ale wzorcowy charakter budowy for-
malnej. Propp pisał, że odrzucając formy lokalne i wtórne, a pozosta-
wiając wyłącznie formy podstawowe, otrzymamy „taką bajkę, wobec 
której wszystkie bajki magiczne będą jej wariantami [...] – podstawo-
wą formę bajek magicznych w ogóle”157. Proppowska i Goetheańska 
praforma odzwierciedlała izomorfizm tworów należących do jed-
nego typu morfologicznego. To jego metamorfozy-transformacje 
tłumaczyły nieskończoną różnorodność form „organizmów bajko-
wych” Proppa i organizmów biologicznych Goethego. Zasadę tę for-
mułował niespełna dwadzieścia lat później twórca niemieckiej „po-
etyki morfologicznej”:

Roślina staje się w metamorfozach swego rozwoju np. tą właśnie okre-
śloną różą, ale także róża, goździk, tulipan są metamorfozami prawzoru 

155 W. Propp, Morfologia bajki, s. 56. Por. O tipie, kotoryj nużno postroit’ dla obleg-
czenija zadaczi srawnitielnoj anatomii, w: W. Lichtensztadt, Giotie. Bor’ba za 
riealisticzeskoje mirowozzrenije, s. 96; J. W. Goethe, Über einen aufzustellenden 
Typus zu Erleichterung der vergleichenden Anatomie, w: Goethes Werke, s. 172.

156 Zob. A. Bednarczyk, Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii 
typu morfologicznego, s. 16, 47–78.

157 W. Propp, Morfologia bajki, s. 160–161. W polemice z C. Lévi-Straussem Propp 
wyjaśniał, że „otrzymany schemat to [...] nie rekonstrukcja jakiejś jednej nigdy 
nie istniejącej bajki, lecz coś zupełnie innego, mianowicie jeden kompozycyjny 
schemat, leżący u podstaw bajek magicznych [...]. Chociaż schemat ten nie ist-
nieje w rzeczywistości, jest realizowany w opowiadaniu w najróżniejszych for-
mach, leży u podstaw fabuł, tworząc niejako ich szkielet” (W. Propp, Struktur-
noje i istoriczeskoje izuczenije wołszebnoj skazki, s. 143). Por. C. Lévi-Strauss, 
Analiza morfologiczna bajki magicznej, s. 274.
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kwiatu, podobnie jak buk, lipa czy dąb są metamorfozami prawzoru 
drzewa. Coś podobnego zdaje się zachodzić w sferze rzeczywistości li-
terackiej, i to, że poetyka rozróżnia gatunki i rodzaje, ma tu oczywiście 
przyczynę morfologiczną158.

Propp przedstawiał ogólny typ morfologiczny w postaci dwuwymia-
rowej matrycy, w której nazwy funkcji tworzyły linię horyzontalną, 
a materiał konkretnych bajek był uporządkowany w układzie werty-
kalnym – tak by zestawienie materiału z każdej rubryki pozwalało 
„zbadać transformacje, metamorfozy każdego elementu”159. Goethe 
opisując ogólny osteologiczny typ ssaków, rozmieszczał nazwy kości 
szkieletowych wzdłuż osi wertykalnej, zaś nazwy konkretnych zwie-
rząt wzdłuż osi horyzontalnej, otrzymując w miejscu ich przecięcia 
charakterystykę kości konkretnego zwierzęcia. W ten sposób – wy-
jaśniał Władimir Toporow – obydwaj morfolodzy uzyskiwali za-
równo całościową charakterystykę układu szkieletowego badanego 
organizmu (zwierzęcego lub bajkowego), jak i wariantywne formy 
elementów homologicznych (ich metamorfozy)160. Propp zastosował 
tę samą metodę tabelaryzacji danych, którą opracował Goethe.

Jeżeli jednak Goethe zaniechał poszukiwań realnego okazu 
Urpflanze161 w oranżeriach i ogrodach botanicznych Turyngii, to 
zarówno Pietrowski, jak i Propp odnajdywali konkretne realizacje 
praform wykrytych w badaniu morfologicznym. Odtworzyć prafor-
mę bajki magicznej można – wyrokował Propp – „nie tylko w spo-
sób schematyczny, jak to zrobiliśmy, lecz również konkretnie”162. 
Folklorysta odnajdywał praformę w bajkach o porwaniu królewny 

158 G. Müller, Poetyka morfologiczna, s. 251. „Prawzór” był w polskim tłumacze-
niu odpowiednikiem Goetheańśkiego Urbild (Metamorphosen des Urbilds Blu-
me, Metamorphosen des Urbilds Baum). Por. G. Müller, Morphologische Poetik 
[1944], w: idem, Morphologische Poetik. Gesammelte Aufsätze, In Verbindung 
mit H. egner herausgegeben von e. Müller, Tübingen 1974, s. 240.

159 Zob. Matieriały dla tabułatury skazki, w: W. Propp, Morfołogija skazki, s. 129.
160 Zob. V. Toporov, A Few Remarks on Propp’s „Morphology of the Folktale”.
161 Zob. I. Kanajew, Jogann Wolfgang Giotie. Oczerki iz żyzni poeta-naturalista, Mo-

skwa–Leningrad 1964, s. 97–100, 123.
162 W. Propp, Morfologia bajki, s. 160.
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przez smoka163. Z kolei Pietrowski za Urphänomen noweli uznawał 
„Opowieść czwartą Ciężki grzech” (z pierwszego dnia) Dekameronu 
Boccaccia. Swój wybór uzasadniał jej klasyczną formą, maksymalną 
ekonomią wyrazu oraz przejrzystą i symetryczną „architektoniką”: 
„rudymentarna Vorgeschichte pokrywa się z ekspozycją, a epilog fa-
buły (rudyment Nachgeschichte) zbiega się z puentującym zakończe-
niem”164. Dostrzegając w opowieści o mnichu wszystkie wyodrębnio-
ne wcześniej składniki nowelistycznej konstrukcji, argumentował, że 
ich formalne uobecnienie „czyni ją swego rodzaju prafenomenem 
noweli (by posłużyć się językiem Goethego)”165. Analizując kolejno 
„Opowieść dziewiątą Sokół” z piątego dnia Dekameronu Boccaccia, 
Le Retour Guy de Maupassanta i Szampanskoje Antona Czechowa, 
wykrył „jeden prosty szkielet, te same ogólne zasady strukturalne, 
które pozwalają sprowadzić je pod względem morfologicznym [...] 
do prafenomenu noweli Boccaccia”166. Uznając prawo metamorficz-
ne, Pietrowski siły sprawczej transformacji noweli upatrywał w zło-
żonym układzie jej „odśrodkowych” i „dośrodkowych sił”167 – po-
chodzących z „organicznego jądra” gatunku168.

Według rozpoznań Siergieja Czugunnikowa, pogłosy Goethe-
ańskiej teorii praformy (Urtypus) oraz zasad metamorfozy i polarno-
ści (Polarität) odbiły się jeszcze echem m.in. w teorii wiersza Osipa 
Brika, który wyodrębniał dwie przeciwstawne wierszowe zasady 
konstrukcyjne: semantyczną i rytmiczną oraz w Tynianowowskiej 

163 Ibidem, s. 202: „Gdybyśmy mogli rozwinąć obraz transformacji, stwierdziliby-
śmy, że pod względem morfologicznym wszystkie bajki danego zbioru można 
wyprowadzić z bajek o porwaniu królewny przez smoka; z tej odmiany, którą 
skłonni jesteśmy uznać za podstawową”.

164 M. Pietrowskij, Morfołogija nowiełły, s. 76–77.
165 Ibidem, s. 76.
166 Ibidem, s. 100. Por. M. Pietrowski, Morfologia noweli, s. 81.
167 Bodaj czy nie tych samych, które decydowały o wewnętrznej dynamice po-

wieściowej i kulturowej różnojęzyczności w Bachtinowskiej koncepcji sło-
wa. Zob. M. Bachtin, Słowo w powieści, w: idem, Problemy literatury i estetyki,  
przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982.

168 M. Pietrowski, Morfołogija nowiełły, s. 70.
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Semantyce wiersza z 1924 roku, zwłaszcza w koncepcji słowa jako 
„kameleona”169.

Propp oczekiwał, że rekonstrukcja bajkowej praformy pozwoli 
tworzyć nieskończoną liczbę bajek magicznych, stanowiących roz-
winięcia wyjściowego modelu – takich, „które chociaż nawet nie ist-
nieją, to mogłyby istnieć”170. Przewidywania morfologa bajki były 
identyczne z prognozą Goethego z Italiänische Reise. Ten fragment 
dziennika podróży po sycylijskich ogrodach botanicznych w poszu-
kiwaniu realnego okazu prarośliny posłużył jako epigraf do rozdzia-
łu Bajka jako całość:

Pierworoślina (Urpflanze) będzie najbardziej zdumiewającą istotą 
w świecie. Sama natura będzie mi zazdrościła. Z tym modelem i klu-
czem do niego można będzie następnie wynajdywać w nieskończoność 
rośliny, które muszą być konsekwentne, tj. takie, które wprawdzie nie 
istnieją, ale mogłyby istnieć. Nie są one jakimiś poetyckimi czy barw-
nymi cieniami lub złudzeniami, właściwa im jest wewnętrzna praw-
da i konieczność. To samo prawo można zastosować do wszystkiego, 
co żyje171.

Historycy biologii wielokrotnie zwracali uwagę na dualistyczny 
charakter Goetheańskiej teorii typu morfologicznego, zakładającej 
działanie dwu komplementarnych praw: przyczynowych i struktu-
ralnych. Te pierwsze – prawa metamorfozy – rządzą przemianami 
fizykochemicznymi w organizmie, zachodzącymi wskutek oddzia-
ływania środowiska zewnętrznego oraz kierują procesami zmienno-
ści modyfikacyjnej; te drugie – prawa morfologiczne – zabezpieczają 

169 S. Czugunnikow, Protofienomien w tieorijach russkogo formalizma: formalna-
ja poetika i niemieckaja morfołogiczeskaja tradicyja, w: Russkaja tieorija 1920– 
–1930-je gody. Matieriały 10-ch Łotmanowskich cztienij, Moskwa, diekabr’ 2002 g., 
sostaw., otwietstw. ried. S. Zienkin, Moskwa 2004.

170 W. Propp, Morfologia bajki, s. 197.
171 Ibidem, s. 164; Matieriały dla biografii Giotie kak jestiestwoispytatiela i fiłoso-

fa. Pis’ma. Dniewnik naturalista – Italija (1786–1788), w: W. Lichtensztadt, Gio-
tie. Bor’ba za realisticzeskoje mirowozzrenije, s. 407; J. W. Goethe, Italiänische  
Reise (Neapel, den 17. Mai 1787), w: Goethe’s Werke, Hrsg. L. Beiger, Bd. 15–16, 
Berlin 1883, s. 370.
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możliwość odtwarzania tej samej struktury biologicznej u kolejnych 
pokoleń172. Źródeł transformacyjnych reguł bajki Propp poszukiwał 
zarówno w niej samej (podług „metamorficznego prawa wewnętrz-
nej natury”, które Goethe wyłożył w Vorarbeiten zu einer Physiologie 
der Pflanzen), jak i poza nią (zgodnie z Goetheańskim „prawem wa-
runków zewnętrznych”173), przekonując, że „bez przywołania mate-
riału porównawczego nie sposób zrozumieć jej ewolucji”174.

Charakterystyka ogólnego typu morfologicznego bajki stała się 
dla Proppa naturalnym punktem wyjścia do badań genetyczno-so-
cjologicznych prowadzonych w horyzoncie „paleontologii seman-
tycznej” Nikołaja Marra175. Dla „semantyków-paleontologów” z kręgu 
kulturologii Nikołaja Marra nie ulegało wątpliwości, że „punkty 
widzenia morfologiczny i genetyczny nie są wzajemnie sprzeczne. 
Zbadać formy danego zjawiska to odsłonić jego pochodzenie i wła-
ściwości”176. Z kolei „paleontolog” folkloru abchaskiego, adygej-
skiego i osetyńskiego, Wasilij Abajew, wyjaśniał, że przedmiotem 
uwagi badacza może być „albo struktura zabytku i jej geneza, albo 
odzwierciedlone w nim stadia historycznej rzeczywistości, albo rów-

172 Zob. A. Bednarczyk, Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii 
typu morfologicznego, s. 17; W. Iwanow, W. Toporow, Inwariant w transformacyi 
w mifołogiczeskich i folkłornych tiekstach, s. 263.

173 Zob. I. Kanajew, Jogann Wolfgang Giotie. Oczerki iz żyzni poeta-naturalista,  
s. 114; A. Bednarczyk, Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii 
typu morfologicznego, s. 134.

174 W. Propp, Transformacje bajek magicznych, s. 146.
175 Istoriczeskije korni wołszebnoj skazki stanowiły początkowo integralną część 

monografii o morfologii bajki, którą za radą W. Żyrmunskiego Propp podzielił 
na dwie części. Wśród rozpraw konsekwentnie realizujących strukturalno-hi-
storyczny program Proppa, głoszącego, że warunkiem zasadnego i efektywnego 
genetycznego opisu tekstu folkloru i jego etnograficznej interpretacji jest okre-
ślenie gatunkowej specyfiki tegoż tekstu i sporządzenie jego synchronicznego 
opisu formalnego, można wskazać m.in.: Ritualnyj smiech w folkłorie (1939); 
Motiw czudiesnogo rożdienija (1941); Edip w swietie folkłora (1944); Czukotskij 
mif i giljackij epos (1945), zebrane w tomie Folkłor i diejstwitielnost’. Izbranny-
je stat’i, ried. B. Putiłow, Moskwa 1976 (zob. polskie przekłady tych rozpraw,  
w: W. Propp, Nie tylko bajka). Por. W. Propp, Strukturnoje i istoriczeskoje izucze-
nije wołszebnoj skazki, s. 138–139.

176 O. Freudenberg, „Sistiema litieraturnogo sjużeta”, podgot. tieksta N. Braginska-
ja, w: Montaż: Litieratura. Iskusstwo. Tieatr. Kino, Moskwa 1988, s. 220.
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nocześnie i jedno, i drugie”177. Za niewybaczalne uznawał natomiast 
mieszanie porządków strukturalnego, genetycznego i ewolucyjne-
go: „ontogenezę strukturalnych typów fabularnych i modeli trzeba 
wyraźnie oddzielić od synchroniczno-historycznej interpretacji”178. 
Propp pisał w Morfologii bajki:

[…] otaczające nas zjawiska i przedmioty mogą być badane albo pod 
względem ich składu i budowy, albo pod kątem procesów i zmian, któ-
rym podlegają, albo wreszcie pod kątem ich pochodzenia. Widocznym 
i niewymagającym żadnych dowodów jest również fakt, iż o pochodze-
niu jakiegokolwiek zjawiska można mówić dopiero wówczas, gdy zja-
wisko to zostanie już opisane179.

Założenie Proppa o pierwszeństwie morfologii przed badaniem ge-
netyczno-historycznym („dopóki nie istnieje poprawne opracowanie 
morfologii, dopóty nie mogą także pojawić się poprawne opracowania 
historyczne”)180 było zgodne z przesłankami folklorystycznych stu-
diów znawcy ruskich bylin Aleksandra Skaftymowa („opis struktu-
ralny musi następować przed badaniem genetycznym”)181 i ze strate-
gią badawczą morfologa bajek północnowielkoruskich – Aleksandra 
Nikiforowa182. Tę komplementarność morfologii (struktury, staty-

177 W. Abajew, Trojanskij kon’. Kawkazskije paralleli [1963], w: idem, Izbrannyje tru-
dy. Religija, folkłor, litieratura, Władikawkaz 1990, s. 329.

178 Idem, O folkłornoj osnowie poemy Szota Rustaweli „Witiaz’ w barsowoj szkurie” 
[1966], w: idem, Izbrannyje trudy, s. 476–477.

179 W. Propp, Morfologia bajki, przeł. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 4,  
s. 203–204.

180 Ibidem, s. 205.
181 A. Skaftymow, Poetika i gieniezis bylin, s. 44.
182 Zob. W. Propp, A. I. Nikiforow i jego „Siewiernorusskije skazki”, w: Siewierno-

russkije skazki w zapisjach A. I. Nikiforowa, izd. podgot. idem, Moskwa–Lenin-
grad 1961, s. 12–13: „Bez zbadania specyficznie-bajkowego prawa jednorodno-
ści budowy bajki [...], badania historyczne byłyby niemożliwe”. W rozprawie K 
woprosu o morfołogiczeskom izuczenii narodnoj skazki [1926] (w: Sbornik sta-
tiej w czest’ akadiemika A. I. Sobolewskogo, Leningrad 1928, s. 172–178) A. Ni-
kiforow, inaczej niż Propp i Pietrowski, odwoływał się nie do wzorców biolo-
gii Goetheańskiej, ale do językoznawstwa. Sformułował trzy morfologiczne 
prawa: prawa powtórzenia dynamicznych elementów bajki w celu spowolnie-
nia i skomplikowania akcji, prawa kompozycyjnego rdzenia i wreszcie – prawa 
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ki, synchronii) i paleontologii (genezy, ewolucji, dynamiki, diachro-
nii) eleazar Mieletinski uznawał za specyficzny rys rosyjskiej hu-
manistyki pierwszych dekad XX stulecia, decydujący o zasadniczej 
odmienności strukturalizmu wschodnioeuropejskiego od zachod-
nich badań strukturalnych nawiązujących do ustaleń Ferdinanda  
de Saussure’a183.

Paleontologie (warianty darwina i lamarcka)

W rezultacie rozwinięcia przeciwstawnych założeń „semantyki pa-
leontologicznej” Nikołaja Marra wykształciły się dwa przeciwstaw-
ne odłamy ewolucjonistycznego morfologizmu paleontologicznego, 
które w nawiązaniu do obszarów konceptualnych i metodologicznych 
inspiracji „marrystów” można określić jako wariant Darwinowski 
i wariant Lamarckowski. Przypomnę, że lingwistyczna i kulturolo-
giczna doktryna Marra oscylowała między monofiletyzmem a po-
lifiletyzmem, stadialnością rozwoju determinowanego przez wa-
runki środowiska zewnętrznego a autogeniczną ewolucją na skutek 
wewnętrznych przyczyn i zdolności organizmu do teleologicznego 
rozwoju. Uwypuklenie odmiennych biologistycznych aspektów „pa-
leontologii semantycznej” zdecydowało m.in. o zasadniczej odmien-
ności koncepcji „paleontologicznej morfogenezy” Olgi Freudenberg 

kategorialnego lub gramatycznego ukształtowania działań. Przeprowadzając 
paralele między prawidłami fabularnej kompozycji a regułami syntaktyczny-
mi oraz między strukturą bajki a morfologiczną strukturą słowa – folklorysta 
dokonał rozróżnienia między stałymi „działaniami” rdzeniowymi – ekwiwa-
lentnymi wobec rdzeni słowotwórczych a podlegającymi zmianom i multipli-
kacji działaniami afiksalnymi. Wyodrębnił prefiksalne, sufiksalne i fleksyjne 
działania bajkowe, które jako jednostki morfologiczne stanowiły odpowied-
niki Proppowskich funkcji. Koncepcje Proppa i Nikiforowa porównali m.in.:  
R. Jakobson, On Russian Fairy Tales, w: idem, Selected Writings, Vol. 4: Slavic 
Epic Studies, The Hague–Paris 1966; H. Jason, Precursors of Propp: formalist the-
ories of narrative in early Russian ethnopoetics, Amsterdam 1977.

183 e. Mieletinskij, Srawnitielnaja tipołogija folkłora (istoriczeskaja i strukturnaja), 
w: Philologica. Issledowanija po jazyku i litieraturie. Pamiati akadiemika Wikto-
ra Maksimowicza Żyrmunskogo, Leningrad 1973, s. 390 oraz idem, Poetyka mitu, 
przeł. J. Dancygier, przedmową opatrzyła M. R. Mayenowa, Warszawa 1981,  
s. 176.
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i wspartego na analizach morfologicznych paleontologicznego hi-
storyzmu Władimira Proppa z Transformacji bajek magicznych 
i Historycznych korzeni bajki magicznej. Jeżeli Propp, Izrail Frank- 
-Kamieniecki, Wasilij Abajew, Iwan Tołstoj i Wiktor Żyrmunski wy-
chwytywali przede wszystkim darwinistyczne komponenty lingwi-
styczno-kulturowej teorii Marra, to Olga Freudenberg eksponowała 
elementy lamarkistowskie. Dla wszystkich jednak badania morfolo-
giczne oznaczały studia nad prawidłowościami powstawania i róż-
nicowania form o jednakowej wartości semantycznej. Morfologia 
była w ujęciu „semantyków-paleontologów” tożsama z morfogene-
zą. Pisał Izrail Frank-Kamieniecki: „Paleontologia fabuły – seman-
tyczna i »morfologiczna« – ujawnia socjogenezę fabuły ujmowanej 
w trakcie jej podporządkowanych prawidłowościom narodzin (za-
konomiernoje wozniknowienije) i rozwoju na gruncie sukcesywnych 
zmian form ustroju społecznego”184.

Na Darwinowski układ odniesienia „semantycznej paleontologii” 
folkloru wskazywał Władimir Propp w rozprawie o Transformacjach 
bajek magicznych, która miała być początkowo jednym z rozdzia-
łów Morfologii bajki185. Takie uzgodnienie Goetheańskiej teorii typu 
morfologicznego i teorii ewolucji Darwina nie było już wówczas ni-
czym niezwykłym ani w modernistycznym literaturoznawstwie, ani 

184 I. Frank-Kamienieckij, Itogi kolektiwnoj raboty, s. 354.
185 Zob. Liberman, Introduction, w: V. Propp, Theory and History of Folklore,  

transl. by A. y. Martin and R. P. Martin and several others, ed., with an Intro-
duction and Notes by A. Liberman, Manchester 1984, s. xii. O kontaminacji dar-
winizmu i goetheanizmu w Transformacijach wołszebnoj skazki zob. W. Iwa-
now, W. Toporow, Inwariant w transformacyi w mifołogiczeskich i folkłornych 
tiekstach, s. 47. Znamienna jest w tym względzie marksistowska krytyka Mor-
fologii bajki przeprowadzona przez Jurija Smirnowa, który w ścisłej powtarzal-
ności funkcji działających postaci upatrywał błędu koncepcji Proppa. Stabil-
nej powtarzalności przeciwstawiał jej dialektyczne rozumienie jako ruchu lub 
żywego procesu, w którym – zależnie od odzwierciedlanej rzeczywistości hi-
storycznej – w powtarzalnej strukturze gatunkowej – zmieniają się, rozwijają 
lub dopełniają niektóre elementy. Takie rozumienie powtarzalności pozwala-
ło Smirnowowi sformułować hipotezę „ewolucyjnego łańcuszka” i we wzajem-
nych relacjach elementów bajek magicznych doszukiwać się śladów następstwa 
epok historycznych (zob. I. Gorskij, Aleksandr Wiesiołowskij i sowriemiennost’, 
Moskwa 1975, s. 207–208).
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w biologii. Założyciel rosyjskiej szkoły botaników-ewolucjonistów 
(dziadek Aleksandra Błoka) Andriej Bekietow w pracach o mor-
fologii roślin łączył Goetheańskie idee metamorfozy roślin i ogól-
nego typu morfologicznego z ewolucjonizmem, podkreślając zna-
czenie dwóch komplementarnych czynników: dziedziczności, która 
zapewniała stałość form organizmów, i zmienności określanej przez 
przystosowanie form żywych do warunków otaczającego je środowi-
ska. Na rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowa-
niu się typu morfologicznego roślin zwracał uwagę już sam Goethe, 
wyjaśniając w ten sposób różnorodność realizacji ogólnego typu. Do 
wpływowych propagatorów przyrodniczych teorii Goethego należał 
m.in. twórca rosyjskiej szkoły fizjologii roślin Kliment Timiriazew. 
Doceniając rozpoznania Goethego w zakresie morfologii (metamor-
foz roślin) i jedności świata organicznego, Timiriazew odnajdywał 
rozwinięcie idei niemieckiego przyrodnika w Darwinowskiej teo-
rii doboru naturalnego186. Goethego prezentował jako „zwiastuna 
współczesnej nauki ewolucjonistycznej” i „jednego z prekursorów 
Darwina”187.

Podejmując próbę sformułowania „teorii pochodzenia gatun-
ków [folklorystycznych] na drodze metamorfoz i transformacji, któ-
re można wytłumaczyć przyczynowo”, Propp pisał:

Badanie bajki przypomina badanie organicznych tworów przyrody [...] 
Postawiony przez Darwina problem „pochodzenia gatunków” odno-
si się [...] także do naszej dziedziny. I tu, i tam, można tylko założyć, 
że podobieństwo wewnętrzne dwóch zewnętrznie niepowiązanych zja-
wisk nie wywodzi się ze wspólnego pnia genetycznego (teoria samoist-

186 Zob. L. Fieldman, Giotie-naturalist i razwitije jestiestwoznanija w Rossii, w: Gio-
tie w russkoj kulturie XX wieka, izd. 2, dopołn., ried. G. Jakuszewa, Moskwa 2004, 
s. 310, 311–312.

187 Cyt. za: M. Szaginian, Giotie, Moskwa–Leningrad 1950, s. 104. O znaczeniu  
Goetheańskiego przyrodoznawstwa dla rozwoju światopoglądu marksistow-
skiego zob. m.in. V. Dymszyc, F. Engels – interprietator Giotie, w: Iskusstwo 
słowa. Sbornik sttiej k 8–letiju czlena-korriespondienta AN SSSR Dimitrija Di-
mitrijewicza Błagogo, otwietstw. ried. K. Pigariew, Moskwa 1973, s. 314–326;  
M. Szaginian, Giotie, s. 104.
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nego powstawania gatunków), albo że to morfologiczne podobieństwo 
jest rezultatem pewnego związku genetycznego188.

Odrzucając koncepcję samorództwa fabuł i gatunków, którą w Rosji 
popularyzował Aleksandr Wiesiołowski189, Propp opowiedział się 
za drugą z omawianych możliwości, śledząc pochodzenie form baj-
kowych. W języku darwinizmu można powiedzieć, że charaktery-
zowany m.in. w Transformacjach... i Historycznych korzeniach bajki 
magicznej Proppa monofiletyczny rozwój bajki z mitu inicjacji prze-
biegał wskutek stopniowej kumulacji zmian, a decydował o nim ze-
spół czynników środowiskowych (społecznych, ekonomicznych, ide-
ologiczno-światopoglądowych), wymuszających adaptacyjne zmiany 
morfologiczne190. Proppowskie założenie zmienności bajkowych 
form skorelowanej z warunkami środowiskowymi decyduje o tym, 
że rozważania rosyjskiego bajkoznawcy można zasadnie zestawiać 
z folklorystycznym biologizmem Carla Wilhelma von Sydowa, który 
w 1927 roku wprowadził do badań nad bajką pojęcie ekotypu, prze-
jęte od botanika Göte Turessona:

188 Por. W. Propp, Transformacyi wołszebnych skazok, w: idem, Folkłor i diejstwitiel-
nost’; idem, Transformacje bajek magicznych, s. 142.

189 Zob. W. Żyrmunskij, Istoriczeskaja poetika A. N. Wiesiołowskiego, w: A. Wiesio-
łowskij, Istoriczeskaja poetika, ried., wstupit. statja i primiecz. W. Żyrmunskij, 
Leningrad 1940, s. 21 (w j. polskim ukazało się tylko Wprowadzenie do poetyki 
historycznej, w: Teoria badań literackich za granicą, t. 1, cz. 2 oraz zwięzłe omó-
wienie: S. Dąbrowski, A. Wiesiełowskiego „Wprowadzenie do poetyki historycz-
nej” (Próba analizy i przemyślenia), „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycz-
nego Uniwersytetu Gdańskiego” 1987, nr 16); I. Gorskij, Aleksandr Wiesiołowskij 
i sowriemiennost’, Moskwa 1975, s. 163–164. Formalistyczna teoria „samorozwo-
ju” fabuł jest uznawana za schedę po Wiesiołowskim. Zob. m.in. O. Freuden-
berg, Poetika sjużeta i żanra, podgot. tieksta i obszcz. ried. N. Braginskaja, Mo-
skwa 1997, s. 20–22 (Tieorija samozarożdienija); Mietodołogija odnogo motiwa, 
podg. tieksta, primiecz. N. Braginskaja, w: „Trudy po znakowym sistiemam” 1987, 
N 20, s. 120; Celewaja ustanowka kollektiwnoj raboty nad sjużetom Tristana 
i Isoldy, w: Tristan i Isolda, s. 5.

190 Zob. np.: W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej, s. 265, 268, 269, 396, 397; 
idem, K woprosu o proischożdienii wołszebnoj skazki (wołszebnoje dieriewo na 
mogile), „Sowietskaja etnografija” 1934, N 1/2; idem, Rytualny śmiech w folklo-
rze, Motyw cudownych narodzin, Edyp w świetle folkloru, w: idem, Nie tylko 
bajka.
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W botanice ekotyp oznacza odmianę populacyjną przystosowaną do 
życia w określonych warunkach środowiskowych (brzeg morski, gór-
ski stok itp.) na skutek doboru naturalnego, zachodzącego wśród róż-
nych populacji tego samego gatunku. A zatem gdy w dziedzinie kultury 
szeroko rozprzestrzeniona forma kulturowa (bajka, legenda) wykształ-
ca szczególne odmiany poprzez ich izolację i dostosowanie do określo-
nej przestrzeni kulturowej, pojęcie ekotypu można stosować w etnolo-
gii i folklorze191.

Proppowska teoria ewolucji bajki była zdecydowanie bliższa bajko-
znawczej ekologii von Sydowa niż na przykład radykalnemu darwi-
nizmowi duńskiego badacza folkloru Axela Olrika, który przenosił 
do królestwa bajki bezwzględne prawa rządzące królestwem roślin 
i zwierząt: walkę o byt i dobór naturalny192. Znamienne, że rosyj-
scy badacze folkloru, odwołując się do teorii Darwina, eksponowali 
w niej przede wszystkim koncepcję stopniowego rozwoju i adapta-
cjonizm. Jednocześnie marginalizowali pozostałe głoszone przez nią 
prawa przyrody193. Propp odcinał się od autogenicznego neolamar-
kizmu, uściślając: „jeśli [...] stwierdzamy ewolucję motywu, to nie 
uważamy za konieczne za każdym razem [...] podkreślać, że motyw 
ów zmienił się nie siłą ewolucji wewnętrznej, lecz siłą tego, iż znalazł 
się w nowych historycznych warunkach”194.

Zajmując pozycje ewolucjonistyczne, Propp skłaniał się zarów-
no ku religioznawczej komparatystyce swojego nauczyciela Lwa 
Szternberga, który w porównawczych badaniach wierzeń i przeka-

191 C. W. von Sydow, Selected Papers on Folklore. Published on the Occasion of his 
70th Birthday, Copenhagen 1948, s. 243. Von Sydow odwoływał się do pracy:  
G. Turesson, The Genotypical Response of the Plant Species to the Habitat, 1922.

192 A. Olrik, Principles for Oral Narrative Research, Bloomington 1992, s. 62–63. 
Por. B. Holbek, Introduction, w: A. Olrik, Principles for Oral Narrative Research,  
s. xv−xxviii.

193 Por. W. Żyrmunski, W sprawie „metody formalnej”, przeł. S. Knisplówna, „Życie 
Literackie” 1947, nr 3/4, s. 69.

194 W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej, s. 18. Por. np. s. 266: „rozwój fa-
buły zachodzi nie sam z siebie, lecz uwarunkowany jest zmianami w życiu go-
spodarczym i ustroju społecznym narodów”.
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zów etnograficznych opierał się na ewolucjonizmie Darwina, Haeckla 
i Lyella195, jak ku teorii stadialności, leżącej nieodmiennie u podstaw 
historycznej poetyki Aleksandra Wiesiołowskiego196 i „semantycznej 
paleontologii” Marra, która chętnie odwoływała się do ustaleń założy-
ciela rosyjskiej szkoły historyczno-porównawczej. Podejmując „ana-
lizę paleontologiczną bajkowych motywów”, Propp wyjaśniał, że 
każdy z nich należy „zarejestrować i zbadać nie ze względu na zasięg 
terytorialny i cechy formalne (»warianty«), lecz z uwagi na odpowia-
dające jego transformacjom stadia rozwoju społeczno-ekonomicz-
nego”197. Te same założenia historyczno-typologiczne legły u pod-
staw paleontologii Wiktora Żyrmunskiego z końca lat dwudziestych: 
„Sam proces ewolucji form epickich w jednakowych lub podob-
nych warunkach drużynowego lub feudalnego bytu, ujawnia podob-
ne cechy morfologiczne: w tym znaczeniu można mówić o p o r ó w-
n a w c z e j  m o r f o l o g i i  eposu heroicznego”198.

Marrowska koncepcja uniwersalności glottogonicznego procesu 
podpowiadała folklorystom-jafetydologom ideę jedności rozwojo-
wego procesu twórczości ludowej. Wyjaśnianie różnic morfologicz-
nych następstwem stadiów jednego procesu rozwojowego urosło do 
rangi uniwersalnej zasady metodologicznej. Założenie jedności pro-
cesu historycznoliterackiego warunkowanego jednym społeczno-hi-
storycznym procesem rozwoju ludzkości oraz zasada porównywania 

195 Zob. L. Szternberg, Ewolucyja religioznych wierowanij (lekcyi czitannyje 
w 1925/1926 i 1926/1927 uczebnom godu), w: idem, Pierwobytnaja rieligija w swie-
tie etnograficzeskogo issledowanija, ried., priedisł. J. Alkor, Leningrad 1936.

196 Żyrmunski odnajdywał w koncepcjach Wiesiołowskiego „szeroką koncepcję 
stadialności rozwoju motywów-fabuł” (idem, Istoriczeskaja poetika A. N. Wie-
siołowskogo, s. 34).

197 W. Propp, Śmiech rytualny w folklorze, w: idem, Nie tylko bajka, s. 333. O sta-
dialności jako jednym z najistotniejszych założeń Proppowskiej historycznej 
poetyki folkloru zob. też W. Jeriemina, Kniga W. Proppa „Istoriczeskije korni 
wołszebnoj skazki” i jejo znaczenije dla sowriemiennogo issledowanija skazki,  
w: W. Propp, Istoriczeskije korni wołszebnoj skazki, Leningrad 1986.

198 W. Żyrmunskij, Problemy formy w giermanskom eposie, w: Poetika. Wriemiennik 
Otdieła słowiesnych iskusstw Gosudarstwiennogo Instituta istorii iskusstw (GIII), 
wyp. 4, Leningrad 1928; cyt. za: B. Putiłow, Mietodołogija srawnitielno-istoricze-
skogo izuczenija folkłora, Leningrad 1976, s. 34.
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analogicznych zjawisk literackich powstających na jednakowych sta-
diach procesu społeczno-historycznego stały się m.in. podstawą jafe-
tydologicznej paleontologii ludowego eposu Wiktora Żyrmunskiego 
z połowy lat trzydziestych oraz paleontologii bajki i innych gatunków 
folkloru Władimira Proppa z lat czterdziestych i pięćdziesiątych199. 
Trafnie podsumował Boris Putiłow, że dla folklorystów i paleontolo-
gów kultury w jafetydologii szczególnie atrakcyjne okazały się idee: 
1) stadialności rozwoju form kulturowych i ogólnoświatowej jedno-
rodności stadiów rozwoju społeczno-ekonomicznego, 2) przynależ-
ności języka i folkloru do ideologicznej nadbudowy oraz korelacji 
języka i myślenia z kulturą materialną, 3) rytualno-obrzędowej ge-
nezy literatury, zakorzenienia twórczości literackiej w archaicznym 
folklorze, 4) radykalnego zerwania z „formalistycznym” komparaty-
wizmem, 5) nastawienia na wykrycie prawidłowości rozwoju form 
kulturowych, warunkowanego prawidłowościami społeczno-ekono-
micznymi, 6) odnoszenia przekazu językowego, mitologicznego, folk-
lorystycznego i literackiego do form i instytucji życia społecznego (ale 
nie na drodze prostego odwzorowania), 7) socjologicznego wyjaśnia-
nia uniwersaliów kulturowych, wreszcie – 8) łączenia badań struktu-
ralnych z badaniami historycznymi i genetycznymi.

Szczególnie dogodnym materiałem dla inspirowanej darwinowskim 
„stadializmem” semantycznej analizy paleontologicznej okazała się fa-
buła Tristana i Izoldy z uwagi na wielowariantowość jej motywów 
związanych genetycznie z różnymi stadiami rozwoju społecznego 
(matriarchatem, patriarchatem i stadium stosunków feudalnych):

[…] między światopoglądem archaicznym jako źródłem ukazanych se-
mantologicznych związków i produkcją literacką europejskiego śre-
dniowiecza rozciąga się długi łańcuch transformacji, który odzwiercie-
dla swoisty rozwój myślenia w zależności od rozwoju materialnej bazy. 
Rekonstruując kolejne ogniwa tego łańcucha [...] powinniśmy doko-

199 Zob. np. B. Putiłow, Mietodołogija srawnitielno-istoriczeskogo izuczenija folkło-
ra, Leningrad 1976, s. 39–42; por. J. Sokołow, Folkłor, w: Litieraturnaja encykło-
piedija w 11 tomach, gław. ried. A. Łunaczarskij, t. 11, Moskwa 1939.
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nywać stopniowego regresu w głąb epok niedostatecznie oświetlonych 
historycznie200.

Metodologiczne założenia badań nad fabułą Tristana i Izoldy pro-
wadzonych pod kierunkiem Olgi Freudenberg, a następnie Izraila 
Frank-Kamienieckiego w Instytucie Jafetyckim streszczały się w for-
mule wyjaśniania socjogenezy mitologicznej fabuły w celu opraco-
wania problemu stadialności w obrębie paleontologicznej semantyki 
mitu i folkloru. Szlifując chwyty analizy paleontologicznej w zastoso-
waniu do twórczości słownej oraz włączając dane mitu i folkloru, pa-
leontolodzy tropili zatem stadialne przekształcenia konstrukcji fabu-
larnych oraz leżących u ich podstaw elementów światopoglądowych. 
Wytyczyć socjogenezę badanej fabuły, ujmowanej jako naturalny 
i poddany określonym prawidłowościom produkt społecznego roz-
woju – oznaczało dla Frank-Kamienieckiego prześledzić genezę le-
żącej u jej podstaw wiązki semantycznej oraz sukcesywne przekształ-
cenia fabuły, warunkowane zmiennością form ustroju społecznego. 
Badacz wyjaśniał procesy przekształcania się wiązki semantycznej 
(potencjalnej fabuły) w konstrukcję fabularną. Zgodnie z jego za-
łożeniami procesy te stymulowała pogłębiająca się wskutek zmiany 
stosunków produkcji dyferencjacja świadomości, która okazywała się 
sprzeczna z odziedziczoną po wcześniejszych stadiach semantyczną 
tożsamością znaczeń201.

Dla „semantyków-paleontologów” archaiczne gatunki folklory-
styczne i literackie były zatem z jednej strony charakteryzowane jako 
zjawiska z porządku świadomościowych odwzorowań lub mental-
nych odbić, z drugiej zaś – jako odzwierciedlenia sposobów produk-
cji z najwcześniejszych etapów rozwoju społecznego: „w licznych 
bajkach tak dobrze zachowały się ślady ustroju rodowego, myśli-
stwa i wczesnej gospodarki rolnej jako głównych sposobów produk-
cji oraz skorelowanych z nimi instytucji społecznych, układów ro-
dzinnych, związków małżeńskich, form myślenia itp. – że uważna 

200 I. Frank-Kamienieckij, Itogi kollektiwnoj raboty nad sjużetom Tristana i Isoldy,  
s. 343.

201 Zob. ibidem, s. 351, 352.
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konfrontacja bajkowego materiału z historyczną przeszłością nie po-
zostawia żadnych wątpliwości, jakie były korzenie większości mo-
tywów”202. Folklor był definiowany jako archiwum przechowujące 
zarówno relikty historycznej przeszłości, jak i jej interpretacje doko-
nywane przez pierwotną świadomość203. Koncepcje literaturoznaw-
cze, które ukształtowały się w nurcie „paleontologii semantycznej”, 
wchodziły przy tym w wielorakie, doskonale już udokumentowane 
i niezrównanie skomentowane, interakcje z socjologizmem Luciena 
Lévy-Bruhla i marburgską szkołą ernsta A. Cassirera204.

Stadialną analizę folkloru i literatury można potraktować jako 
typologię: postulowane historyczne stadia są zarazem współistnie-
jącymi typami. ewolucjonistyczny morfologizm paleontologiczny 
zasługuje zatem na miano historyczno-typologicznego205. Można go 
także określić mianem socjologiczno-genetycznego lub jafetyckiego 
(w analogii do „jafetyckiej folklorystyki”).

Znamienne, że niektórzy spośród „semantyków-paleontologów” 
próbowali uzgodnić Marrowską teorię stadialności z polifiletyzmem: 
„fakty poligenezy i paralelizmu rozwoju (konwergencji) można stwier-
dzić we wszystkich dziedzinach kultury materialnej i duchowej na jed-
nakowych stadiach społecznego rozwoju, objaśniając je ich jednością 
oraz prawami procesu społeczno-historycznego rozwoju ludzkości”206 – 
pisał Wiktor Żyrmunski. Słychać tu wyraźnie odwołania do jafetydo-
logii, która analogiczne zjawiska w różnych językach objaśniała „po-
dobieństwem (analogiami) języka i myślenia na jednakowych stadiach 

202 W. Propp, Śmiech rytualny w folklorze, s. 333. Identycznie relacje między folklo-
rem a rzeczywistością ujmował W. Abajew, Izbrannyje trudy.

203 Zob. D. Ulicka, Wstęp, w: W. Propp, Nie tylko bajka, s. 17.
204 Zob. I. Frank-Kamienieckij, Pierwobytnoje myszlenije w swietie jafieticzeskoj tie-

orii i fiłosofii [1929], w: idem, Kolesnica Jegowy. Trudy po biblejskoj mifołogii, 
ried. G. Szełogurowa, I. Pieszkow, Moskwa 2004, s. 256–315; N. Braginskaja, Po-
slesłowije k wtoromu izdaniju, w: O. M. Freudenberg, Mif i litieratura driewno-
sti, sostaw., podgot. tieksta, kommient. i poslesł. N. Braginskaja, otwietstw. ried. 
e. Mieletinskij, Moskwa 1998; e. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 151–186.

205 A. Liberman, Introduction, s. viii; B. Putiłow, Mietodołogija srawnitielno-isto-
riczeskogo izuczenija folkłora; e. Mieletinskij, Srawnitielnaja tipołogija folkłora 
(istoriczeskaja i strukturnaja).

206 W. Żyrmunskij, Srawnitielnaja grammatika i nowoje uczenije o jazykie; cyt. za: 
B. Putiłow, Mietodołogija srawnitielno-istoriczeskogo izuczenija folkłora, s. 36.
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społeczno-historycznego rozwoju”207. Czytelny jest tu też odsyłacz do 
sformułowanej jeszcze przez Aleksandra Wiesiołowskiego teorii „po-
ligenezy motywów”, odzwierciedlających jednakowe stadia życia spo-
łecznego. Na obie koncepcje nałożyły się najnowsze ustalenia biolo-
gów o charakterze ewolucyjnych przemian.

Podbudowaną ewolucjonizmem teorię stadialności rozwoju 
kulturowego zdecydowanie odrzucała Olga Freudenberg: „teoria 
stadialności zawsze była mi obca. Uważałam ją za powierzchowną 
i ewolucyjną [...]. Teorii stadialności nie wolno było jednak otwar-
cie się sprzeciwiać”208. Ta wypowiedź wyjaśnia obecność teorii sta-
dialności w pismach Freudenberg z okresu jej współpracy z Sekcją 
Paleontologiczną Instytutu Jafetyckiego – od połowy lat dwudzie-
stych do początku lat trzydziestych – i ukazuje jej aplikację jako ide-
ologiczną konieczność209. Mimo że w centrum swoich paleonto-
logicznych dociekań najczęściej sytuowała, jak sugerują już same  
tytuły jej prac, darwinowski problem „pochodzenia gatunków”210, to 
jej literaturoznawcze koncepcje stawały się polem symbiozy teorii 
biologicznych uznawanych wówczas za alternatywne wobec darwi-
nizmu211. Jej studia nad pochodzeniem nie polegały bowiem na usta-
laniu cech źródłowej praformy w rozumieniu filogenetycznym, ale 
na rekonstrukcji procesu powstawania form – embrionalnej morfo-

207 W. Żyrmunskij, Srawnitielnoje litieraturowiedienije i problema litieraturnych 
wlijanij; cyt. za: B. Putiłow, Mietodołogija srawnitielno-istoriczeskogo izuczeni-
ja folkłora, s. 34–35.

208 O. Freudenberg, Probieg żyzni, t. 3, s. 204–205; cyt. za: N. Perlina, Ol’ga Freiden-
berg’s Works and Days, s. 95.

209 Potwierdza to N. Braginskaja, O rabotie O. Freudenberg, „Sistiema litieraturno-
go sjużeta”, s. 277. 

210 O. Freudenberg, Proischożdienije parodii i Proischozdienije litieraturnoj intrigi, 
w: „Trudy po znakowym sistiemam” 1973, N 6; eadem, Proischożdienije griecze-
skoj liriki, priedisł. e. Mieletinskij, N. Braginskaja, „Woprosy litieratury” 1973, 
N 11; eadem, K woprosu o proischożdienii grieczeskoj mietriki, „Uczonyje zapiski 
ŁGU” 1948, N 90; eadem, Proischożdienije epiczeskogo srawnienija, w: Trudy ju-
bilejnoj naucznoj siessii ŁGU, 1946 oraz Proischożdienije narracyi, w: Mif i litie-
ratura driewnosti. W archiwum uczonej spoczywają ponadto: Proischożdienije 
grieczeskogo romana i Proischożdienije litieraturnogo opisanija (zob. Bibliogra-
fija trudow O. M. Freudenberg, w: O. Freudenberg, Mif i litieratura driewnosti).

211 Zob. K. Zawadskij, A. Gieorgijewskij, K ocenkie ewolucyonnych wzgladow L. S. Ber-
ga. Wwiedienije, w: L. Berg, Trudy po tieorii ewolucyi 1922–1930, Leningrad 1977.
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genezy. W monografii Poetika sjużeta i żanra rozwój fabuł i gatun-
ków literackich przebiegał w sposób polifiletyczny i konwergencyjny, 
jak przystało na rozprawę z ducha neolamarkistowskiej ortogenezy. 
Kierunek teoretycznych poszukiwań uczonej był pod tym względem 
zbieżny z Marrowską ideą polifiletyzmu jako hipotezy wyjaśniają-
cej glottogenezę języków. W dyskursie badawczym Freudenberg ję-
zyk Marrowskiej „paleontologii semantycznej” splatał się z nomo-
genezą Lwa Berga, „filogenetycznym preformizmem” Aleksandra 
Lubiszczewa i morfologią ewolucyjną Aleksieja Siewiercowa.

aromorfozy (wariant siewiercowa)

Jednym z silnych impulsów, które narzuciły literaturoznawcom nowe 
sposoby myślenia o morfologii utworów literackich, była koncepcja 
aromorfozy rosyjskiego zoologa i embriologa, twórcy teorii filembrio-
genezy i morfologii ewolucyjnej – Aleksieja Siewiercowa. Wzorcowym 
przykładem realizacji jego założeń są statystyczne etiudy metodolo-
giczne Borisa Jarcho, należące do pierwszych w literaturoznawstwie 
rosyjskim prób wykorzystania metod ilościowych w konstruowaniu 
literackich typologii. Charakterystykę pięcioaktowych tragedii, repre-
zentatywnych dla czterech okresów stylistycznych (wczesny i późny 
klasycyzm oraz wczesny i późny romantyzm), Jarcho przeprowadził 
w oparciu o następujące parametry: liczba postaci mówiących w sce-
nie, średnia wartość odchylenia od uśrednionej liczby postaci mó-
wiących, liczba scen w sztuce (miernik rozwoju akcji) i liczba postaci 
działających. Zmienne stabelaryzował, rozrysowując krzywe dystry-
bucji i częstotliwości występowania monologów, dylogów, polilogów 
oraz liczbę postaci mówiących w poszczególnych typach tragedii. 
Zasadę zastosowania statystyki w badaniu literaturoznawczym formu-
łował w następujący sposób: „żadnej wielkości statystycznej nie należy 
wprowadzać bez uprzedniej analizy morfologicznej, tj. bez sprawdze-
nia tego, jakie realne zjawiska literackie wielkość ta odzwierciedla”212. 
Przyjmując za podstawę badania rachunek ilościowy i mikroanalizę, 

212 B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 198.
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„proponował zrobić dla literaturoznawstwa to, co sto pięćdziesiąt lat 
temu zrobił Lavoisier dla chemii” 213.

Różnice morfologiczne, ujawniane w rozwoju dramatu, uczony 
wyjaśniał a r o m o r f o z ą  (postępem morfofizjologicznym), czyli 
progresywną, samorzutną ewolucyjną komplikacją i różnicowaniem 
organizacji form wyjściowych wskutek wzmożonych czynności ży-
ciowych gatunku214: 

Starczy porównać Orestesa Woltera z Orestesem Alfieri’ego, by do-
strzec różnicę między przesadnym monologizowaniem w wieku XVIII 
a nową, skomplikowaną manierą. [...] Niebezzasadne jest pytanie o na-
turę tego zjawiska. Czy mamy do czynienia z samorzutnym skompli-
kowaniem organizacji wskutek wzrostu energii całokształtu czynności 
życiowych gatunku (t.j. z „aromorfozą”, wedle terminologii akademika 
A. N. Siewiercowa) czy z rezultatem krzyżowania, tj. z oddziaływaniem 
obcego czynnika?215

Jarcho skłaniał się ku pierwszemu rozwiązaniu, uznając aromorfo-
zę za najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie ewolucji dramatu. 
Pojęcie aromorfozy, czyli postępu morfofizjologicznego Siewiercow 
wprowadził w 1925 roku na oznaczenie jednego z czterech ogólnych 
kierunków ewolucji – obok idioadaptacji (przystosowania morfofi-
zjologicznego), cenogenezy (przystosowania embrionalnego) i mor-
fofizjologicznej degeneracji (ewolucji regresywnej)216. W archiwum 
Borisa Jarcho zachowały się nie tylko Gławnyje naprawlenija ewo-

213 Ibidem.
214 O Siewiercowowskich inspiracjach Jarcho zob. Primieczanija, w: B. Jarcho, Ra-

spriedielenije rieczi w piatiaktnoj tragiedii (K woprosu o kłassicyzmie i romanti-
zmie), w: idem, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija, s. 272.

215 B. Jarcho, Raspriedielenije rieczi w piatiaktnoj tragiedii (K woprosu o kłassicy-
zmie i romantizmie), s. 221–222.

216 Zob. A. Sjewiercow, Morfologiczne prawidłowości ewolucji, wybór i oprac. K. Pe-
trusewicz, Z. Raabe, Warszawa 1956, s. 67–139 (rozdział IX: Podstawowe kierunki 
filogenetycznego rozwoju zwierząt); A. Siewiercow, Gławnyje naprawlenija ewolu-
cyonnogo processa: Morfołogiczeskaja tieorija ewolucyi, Moskwa–Leningrad 1934, 
s. 60, 70; e. Mirzojan, Uczenije A. N. Siewiercowa o gławnych naprawleni-
jach ewolucyonnogo processa, w: Razwitije ewolucyonnoj tieorii w SSSR (1917– 
–1970-je gody), ried. S. Mikulinskij, J. Polanskij, Leningrad 1983, s. 348–364.
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lucyonnogo processa: Morfołogiczeskaja tieorija ewolucyi Aleksieja 
Siewiercowa, ale także szczegółowy konspekt rozprawy morfologa-
ewolucjonisty, zawierający wykaz analogii zjawisk biologicznych i fi-
lologicznych – szczególnie literackich aromorfoz217. Aromorfoza cha-
rakteryzuje też proces kształtowania się tropów w monografii Obraz 
i poniatije Freudenberg z lat 1947–1954. To język Siewiercowa naj-
ściślej opisuje jej koncepcję swoistej filembriogenezy tropów, czy-
li zmian ewolucyjnych, zachodzących w ich rozwoju embrionalnym.

Za probierz morfologicznego pokrewieństwa literackich kom-
pleksów Jarcho uznawał wielkość transgresji, czyli stopień dziedzicz-
nie uwarunkowanego przekroczenia cech organizmów wyjściowych 
przez mieszańce, ustalając, że transgresja niższa niż 50% wskazuje na 
rozbieżność gatunków, zaś niższa niż 25% świadczy o tym, że znajdu-
ją się one na przeciwległych końcach morfologicznego łańcucha218. 
Jarcho dopuszczał możliwość zewnętrznej zbieżności korelacji cech 
przy ich morfologicznej różnorodności, powodowanej czynnikami 
środowiskowymi i wzajemnym oddziaływaniem organizmów lite-
rackich219. Przyjmował też, że związki te nie zawsze da się zracjona-
lizować, to znaczy przypisać temu lub innemu gatunkowi morfo-
logicznemu, ponieważ „w sztuce, tak jak w przyrodzie, nie wszystko 
zbudowane jest ściśle wedle zasad naszej logiki”220. Identycznej za-
sadzie metodologicznej Jarcho podporządkował badania morfolo-
gicznych wyznaczników gatunkowej odmienności tragedii i komedii 
Corneille’a221. Za wzorzec terminologiczny i metodologiczny w ana-
lizie dziedzicznych i nabytych (tj. wytworzonych na skutek oddziały-
wania czynników zewnętrznych) cech Corneille’owskich gatunków 
posłużyły tam charakterystyki pierwszo-, drugo- i trzeciorzędnych 
cech płciowych w biologii.

Koncepcja aromorfozy, która – w rozpoznaniu Wiaczesława 
Iwanowa – należała obok nomogenezy Lwa Berga do teorii ewo-

217 Zob. M. Akimowa, Primieczanija k rabotie, w: B. Jarcho, Raspriedielenije rieczi 
w piatiaktnoj tragiedii (K woprosu o kłassicyzmie i romantizmie), s. 272.

218 Ibidem, s . 279.
219 Ibidem, s. 242.
220 Ibidem.
221 Zob. B. Jarcho, Komiedii i tragiedii Kornela (Etiud po tieorii żanra).
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lucji najsilniej inspirujących teorię literatury i sztuki w Rosji lat 
trzydziestych, znalazła też odwzorowanie m.in. w etnologii Jurija 
Knorozowa222. Ten sposób wyjaśniania zmian morfologicznych 
w ewolucji gatunków literackich – jak się okazuje – wciąż pozostaje ak-
tualny. Jego produktywności w domenie literaturoznawstwa dowodzi 
m.in. Aromorfoza rosyjskiego opowiadania Aleksandra Czudakowa, 
który, badając sposoby prowadzenia narracji Antona Czechowa, od-
notował na przełomie XIX i XX wieku zasadniczą komplikację budo-
wy morfologicznej i semantycznego potencjału opowiadania, która 
podniosła ten gatunek na wyższy poziom rozwoju ewolucyjnego223.

Projekcja morfologiczna

Morfologizm przybrał w humanistyce drugiej połowy XX wieku po-
stać, którą w terminologii Fredericka Jamesona można określić mia-
nem „projekcji morfologicznej”224. Ta nowa formuła morfologizmu 
powstała w efekcie rzutowania na biologistyczne teorie literaturo-
znawcze modeli lingwistycznych: przede wszystkim strukturalizmu 
Ferdinanda de Saussure’a225, kopenhaskiej glossematyki226 i transfor-
macyjno-generatywnej gramatyki Noama Chomsky’ego.

222 Zob. W. Iwanow, Pierwaja triet’ dwadcatogo wieka w russkoj kulturie: mudrost’, 
razum, iskusstwo, w: idem, Izbrannyje trudy po siemiotikie i istorii kultury, t. 6: 
Istorija nauki: Niedawnieje proszłoje (XX wiek), Moskwa 2009, s. 72.

223 A. Czudakow, Aromorfoz russkogo rasskaza (k problemie małych żanrow),  
w: Poetika russkoj litieratury konca XIX – naczała XX wieka. Dinamika żanra: 
obszczije problemy. Proza, ried. W. Kieldysz, W. Połonskij, Moskwa 2009.

224 F. Jameson, The Prison-House of Language. A Critical Account of Structuralism 
and Russian Formalism, Princeton, N. J. 1972.

225 O prekursorstwie np. ustaleń O. Freudenberg i W. Proppa wobec rozpoznań 
zachodnioeuropejskich strukturalistów zob. m.in. V. V. Ivanov, Foreword,  
w: O. M. Freidenberg, Image and Concept: Mythopoetic Roots of Literature,  
eds., annot. K. M. Moss, N. V. Braginskaia, transl. from the Russian K. M. Moss, 
foreword V. V. Ivanov, Amsterdam 1997; J. Mieletynski, C. Lévi-Strauss. Czy tyl-
ko etnologia?, przeł. T. Zielichowski, „Pamiętnik Literacki” 1973, nr 1, s. 331–332;  
e. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 175.

226 Zob. A. Wierzbicka, Rosyjska szkoła poetyki lingwistycznej a językoznaw-
stwo strukturalne, „Pamiętnik Literacki” 1965, nr 2. Badaczka wskazywała na 
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Wartość paradygmatyczną ma w tym względzie przypadek 
Morfologii bajki Władimira Proppa. Zrównanie założycielskich ge-
stów Proppa i de Saussure’a, którzy „wzięli w nawias pytania o po-
chodzenie, derywację i referencję, aby odnaleźć zasady morfologii 
badanego korpusu materiału”227 spowodowało, że schemat funk-
cji nabrał znaczenia uniwersalnego systemu (langue) realizowane-
go w poszczególnych bajkach (parole): „rosyjscy formaliści przy-
jęli de saussure’owskie linearne podejście syntagmatyczne, badając 
struktury zgodnie z kolejnością ich pojawiania się – pokazali jed-
nak, jak używać teorii de Saussure’a w dyscyplinach nielingwistycz-
nych. Propp i Szkłowski dowiedli, że literaturę można uczynić 
ekwiwalentem langue, a indywidualny utwór literacki lub część utworu – 
ekwiwalentem parole”228. Tym uzgodnieniom towarzyszyły przekła-

zbieżności metody Proppa i Hjemslevowskiego postulatu nauki jako „algebry 
języka”. W Morfologii bajki odnajdywała zastosowanie zasady komutacji, za-
powiedź klasyfikacji funkcji rozumianych jako zależności między funktywami 
stałymi i zmiennymi (interdependencja, determinacja, konstelacja), wreszcie: 
glossematyczne zasady solidarności, selekcji i kombinacji.

227 P. Brooks, Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative, New york 
1985, s. 14. Zob. też R. Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań,  
przeł. W. Błońska, w: Narratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2004, s. 14: „Wo-
bec nieskończoności opowiadań [...] badacz – pisał Barthes – znajduje się mniej 
więcej w tej samej sytuacji co de Saussure, gdy stojąc przed zagadką różnorako-
ści języka, próbował odnaleźć w pozornej anarchii przekazów zasadę klasyfika-
cji i fundament opisu. [...] Formaliści rosyjscy, Propp, Lévi-Strauss pouczyli nas, 
jak poradzić sobie z [tym] dylematem”; K. Kłosiński, Fabuła i fabułoznawstwo – 
zagadnienia interdyscyplinarne, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej 
wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002, s. 161: „Postępo-
wanie Proppa przypomina jako żywo postępowanie de Saussure’a w Kursie ję-
zykoznawstwa ogólnego”.

228 Zob. np. A Handbook of Critical Approaches to Literature, eds. W. L. Guerin  
et al., New york–Oxford 1992, s. 240, 242 (Structuralism and Poststructuralism); 
Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 2004, s. 240. Grunt dla takich 
odczytań Morfologii bajki przygotowali P. Bogatyriew, R. Jakobson, Folkłor kak 
osobaja forma tworczestwa (org. niem. 1929), pieriew. B. Ogibienina, w: P. Boga-
tyriew, Woprosy tieorii narodnogo iskusstwa, Moskwa 1971, s. 369–383. Por. też: 
R. Jakobson, P. Bogartyriew, K problemie razmieżewanija folkłoristiki i litieratu-
rowiedienija [1929], „Lud Słowiański” 1931, nr 2; I. Riewzin, K obszczesiemioti-
czeskomu istołkowaniju triech postułatow Proppa (analiz skazki i tieorija swia-
znosti tieksta), w: Tipołogiczeskije issledowanija po folkłoru, s. 77.
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dy Goetheańskich terminów na podstawowe terminy struktural-
nej lingwistyki: morfologii na syntagmatykę, praformy – na ogólną 
strukturę syntagmatyczną/model syntaktyczny. Pasowanie Proppa 
na klasyka zachodnioeuropejskiego strukturalizmu uwidacznia for-
muła Umberto eco: „Saussure + Lévi-Strauss + Hjemslev + Propp 
daje jako wynik metodę (co do której zakładamy, że jest jednorod-
na), którą jest strukturalizm”229. Jeżeli Morfologia bajki reprezento-
wała syntagmatyczną analizę narracji skupioną na przebiegu linii fa-
bularnej, to Strukturalna analiza mitów Claude’a Lévi-Straussa była 
przykładem paradygmatycznej analizy podstawowych struktur se-
mantycznych230. Na recepcji Proppa w zachodniej humanistyce naj-
silniej zaważyła opinia Lévi-Straussa, który odczytał Morfologię 
bajki przez pryzmat rozwijanych przez siebie badań antropologicz-
no-strukturalnych („funkcje – owe mitemy do drugiej potęgi”)231 
ukierunkowanych nieomal wyłącznie na paradygmaty semantyczne. 
Lekceważenie paradygmatyki na rzecz syntagmatyki było jednym 
z najpoważniejszych zarzutów wobec Proppa. Próba porównania 
analizy morfologicznej i procedur lingwistycznych musiała dopro-
wadzić do ujawnienia szeregu metodologicznych kolizji:

Błąd formalizmu jest więc podwójny. Zajmując się wyłącznie regułami, 
które rządzą układem zdań, traci on z pola widzenia fakt, że nie istnieje 
langue, z której można by wydedukować słownik, wychodząc od skład-
ni. Badanie jakiegokolwiek systemu językowego wymaga współpracy 
gramatyka i filologa. [...] Sądzić, jak Propp, że można rozdzielić oba 
zadania, zająć się najpierw gramatyką zostawiając leksykę na później – 
to skazać się jedynie na stwarzanie jałowej gramatyki i leksyki... 
Ten pierwszy błąd formalizmu tłumaczy się jego niezrozumieniem 

229 U. eco, Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996,  
s. 270.

230 Zob. T. Budniakiewicz, Narratology, w: P. Bouissac, Encyclopedia of Semiotics, 
New york–Oxford 1998, s. 443; por. m.in. G. Prince, Narratology, w: The Cam-
bridge History of Literary Criticism, Vol. 8: From Formalism to Poststructuralism, 
ed. R. Selden, Cambridge 1995, s. 115; J. Mieletynski, C. Lévi-Strauss. Czy tylko 
etnologia?, s. 331–332.

231 C. Lévi-Strauss, Analiza morfologiczna bajki rosyjskiej, s. 284; W. Propp, Struk-
turnoje i istoriczeskoje izuczenije wołszebnoj skazki.
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komplementarności signifiant i signifié, którą od de Saussure’a uznaje 
się w każdym systemie językowym232.

Wraz z semiotyczno-generatywnym odkryciem morfologii baj-
ki jako pierwszej generatywnej gramatyki narracyjnej i, szerzej, gra-
matyki tekstowej, Propp zyskał status prekursora uniwersalnej gene-
ratywnej semiotyki tekstowej, która zaowocowała m.in. „gramatyką 
syntaktyczną” Claude’a Bremonda, „semantyką generatywną” Algirdasa 
Greimasa i „składnią narracyjną” Tzvetana Todorova233. Odczytując 
rosyjską rozprawę w kontekście lingwistyki Chomsky’ego, ortodok-
syjni strukturaliści francuscy dokonywali przekładu terminów mor-
fologicznych na terminologię generatywistyczną. Morfologia fa-
buły została przemianowana na gramatykę (syntagmatykę) fabuły. 
Uporządkowanie funkcji w łańcuch następczy uznano za pierwszy 
wzór syntagmatycznej części gramatyki narracyjnej. Uporządkowanie 
funkcji w kręgi – za wzór paradygmatyczny gramatyki narracyjnej. 
Praforma stała się pierwszym wzorem gramatyki narracyjnej – mo-
delem relacji syntagmatycznych i paradygmatycznych lub strukturą 
głęboką bajki. Transformacje w obrębie typu morfologicznego zosta-
ły odczytane jako transformacje z Chomsky’ego gramatyki transfor-
macyjno-generatywnej, w której oznaczały reguły pozwalające de-
rywować struktury językowe (narracyjne)234. Te nowe uprofilowania 
morfologicznej koncepcji Proppa w znacznej mierze ukształtowały 
paradygmat zachodniej semiotyki strukturalnej.

232 C. Lévi-Strauss, Analiza morfologiczna bajki rosyjskiej, s. 285. Por. R. Scholes, 
Structuralism in Literature: An Introduction, New Haven 1974, s. 67, 102. Por. też 
np. K. Rosner, Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą. Jej osiągnię-
cia, perspektywy, ograniczenia, Kraków 1981, s. 127.

233 Zob. C. Bremond, Kombinacje syntaktyczne między funkcjami a sekwencja-
mi narracyjnymi, przeł. Z. Kwiatkowski, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 4,  
s. 285–290; A. J. Greimas, Elementy gramatyki narracyjnej, przeł. Z. Kruszyński,  
w: Narratologia; K. Rosner, Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą.

234 W tej generatywnej terminologii wykłada koncepcję Proppa P. Steiner, Russian 
Formalism, w: The Cambridge History of Literary Criticism, Vol. 8: From Formal-
ism to Poststructuralism, ed. R. Selden, Cambridge 1995, s. 19–20. Por. też K. Ro-
sner, Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą, s. 126.
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Lingwistyczne ewolucje morfologizmu były reprezentatywne 
dla „międzystylowych translacji”235 całego rosyjskiego biologizmu 
literaturoznawczego drugiej połowy XX wieku. Znaczącą rolę w tym 
procesie odegrali semiotycy z Tartu, którzy morfologie fabuł i ga-
tunków przemianowali na badania tekstowych struktur syntagma-
tycznych, a w paleontologii semantycznej rozpoznali paradygmaty-
kę tekstów kulturowych236.

235 Formuła L. Flecka.
236 Zob. m.in. J. Łotman, О. М. Freudenberg kak issledowatiel kultury, „Trudy po 

znakowym sistiemam” 1973, N 6, s. 483–485; e. Mieletinskij, Srawnitielnaja tipo-
łogija folkłora, s. 390. Zob. np. e. Mieletinski, Poetyka mitu, s. 159. Por. e. Mie-
letinskij, S. Niekljudow, e. Novik, D. Segal, Jeszcze raz o problemie strukturno-
go opisanija wołszebnoj skazki, w: Readings in Soviet Semiotics (Russian Texts),  
eds., foreword, comment. L. Matejka et. al., 1977.
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Z różnych względów poza zasięgiem tych rozważań pozostaje m.in. 
działalność tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej, która ufor-
mowała się na początku lat sześćdziesiątych, pełną krystalizację osią-
gnęła w latach siedemdziesiątych i podsumowała swoją działalność 
w ostatniej dekadzie XX wieku1. Odpowiedź na pytanie, czy i w ja-
kim stopniu biologizm czynny w koncepcjach niektórych przedsta-
wicieli szkoły wznawia lub podtrzymuje biologistyczne dyskursy li-
teraturoznawcze pierwszej połowy XX wieku, w jakiej zaś mierze jest 
zjawiskiem odrębnym, wymagałaby osobnej monografii, zognisko-
wanej przede wszystkim na rozległych kontaktach rosyjskiej semio-
tyki kultury z naukami o mózgu.

Neurosemiotyczny nurt tartuskich dociekań, sytuujących się 
na pograniczu lingwistyki, neurofizjologii, antropologii kulturowej, 
nauk o literaturze i neuropsychologii w formie wzorcowej demon-
strują prace Wiaczesława Iwanowa o funkcjonalnej asymetrii półkul 
mózgowych i systemów znakowych oraz Jurija Łotmana o semiotycz-
nej asymetrii kulturowej skorelowanej z podstawowymi funkcjami 
ośrodków nerwowych2. „Rozpoznania z zakresu bipolarnej asyme-

1 Zob. Moskowsko-tartuskaja siemioticzeskaja szkoła. Istorija, wospominanija, ra-
zmyszlenija, sostaw., ried. S. Niekludow, Moskwa 1998; Iz rabot Moskowskogo 
siemioticzeskogo kruga, sostaw., wstup. statja T. Nikołajewa, Moskwa 1997.

2 Zob. m.in. W. Iwanow, Czot i nieczot. Asimmietrija mozga i znakowych sistiem, 
Moskwa 1978; idem, O wzaimootnoszenii dinamiczeskogo issledowanija ewolu-
cyi jazyka, tieksta i kultury, w: idem, Issledowanija po strukturie tieksta, Mo-
skwa 1987; idem, Neurosemiotyka mowy ustnej a funkcjonalna asymetria móz- 
gu, przeł. D. Ulicka, współpr. J. Kordys, W. Grajewski, „Teksty Drugie” 2011,  
nr 1/2; J. Łotman, Siemiosfiera. Kultura i wzryw. Wnutri myslaszczich mirow. 
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trii mechanizmów semiotycznych – pisze luminarz szkoły tartuskiej – 
znalazły nieoczekiwanie paralelę w badaniach funkcjonalnej asy-
metrii półkul mózgowych. Odkrycie obecności w indywidualnym 
aparacie myślowym mechanizmów funkcjonalnie izomorficznych 
wobec semiotycznych mechanizmów kultury, otworzyło nowe per-
spektywy naukowe”3. Podsumowując rezultaty neurosemiotycznych 
poszukiwań w połowie lat osiemdziesiątych, Jurij Łotman ogłaszał, 
że rola biologicznego podłoża semiotyki kultury stale wzrasta4 – nie 
tylko w kręgu wschodnioeuropejskim. Prócz inspiracji neurofizjo-
logicznych należałoby także zrekonstruować m.in. podstawowe za-
łożenia tartuskiej zoosemiotyki, wyznaczyć płaszczyzny dialogu se-
miotyki kultury oraz biologii komórkowej i molekularnej, zbadać 
zasięg wpływów biocybernetyki w rosyjskiej szkole semiotycznej.

Międzydyscyplinarna wymiana idei, słowników i metodologii 
w tartuskiej szkole semiotycznej już od początku jej funkcjonowania 
była nie tylko dwukierunkowa (inspiracje płynęły zarówno z biologii 
do semiotycznych dyskursów kulturoznawczych, jak i z semiotyki kul-
tury do biologii), ale także wielostronna. Przewidywała międzymeto-
dologiczne współdziałanie kilku dyscyplin naukowych jednocześnie. 
Pod tym względem praktyki semiotyków jedynie aktualizowały, re-
formowały i wzmacniały międzydyscyplinarne więzi, które uwidoczni-

Stat’i. Issledowanija. Zamietki (1968–1992), Sankt-Pietierburg 2000 (zwłaszcza 
Asimmietrija i diałog oraz Mozg – tiekst – kultura i iskusstwiennyj intiellekt); 
N. Nikołajenko, Funkcyonalnaja asimmietrija mozga i izobrazitielnyje sposob-
nosti, „Trudy po znakowym sistiemam” 1983, N 16: Tiekst i kultura. W polskich 
badaniach literackich problemy sygnalizowane przez rosyjskich neurosemio-
tyków podjął J. Kordys, Szkice z historii fabuł. Neurosemiotyczne i antropolo-
giczne przesłanki genezy fabuł, Warszawa 1986; idem, Mózg i znak, Warszawa 1991. 
Funkcjonalna asymetria mózgu jest dla badacza czynnikiem konstruowa-
nia i rozumienia fabuł. Budowanie fabuły oznacza „przezwyciężanie” asyme-
trii mózgu, tj. łączenie co najmniej dwóch odmiennych mechanizmów, umiej-
scawianych przez neuropsychologów w różnych półkulach mózgowych. Język 
neurosemiotyki służy także charakterystyce mechanizmów rozumienia i two-
rzenia metafor.

3 J. Łotman, Wnutri myslaszczich mirow. Wwiedienije, w: idem, Siemiosfiera,  
s. 152.

4 Idem, Ob itogach i problemach semioticzeskich issledowanij, „Trudy po znako-
wym sistiemam” 1987, N 20: Aktualnyje problemy siemiotiki kultury, s. 4.
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ły się już w pierwszych dekadach XX stulecia, a nie ustanawiały całko-
wicie nowego typu kontaktów między literaturoznawstwem i naukami 
przyrodniczymi.

Historyk tartuskiej szkoły semiotyki jako fenomenu semiotycz-
nego – Boris Gasparow – podkreśla, że „w tym czasie, gdy lingwiści 
i badacze literatury przyswajali sobie osiągnięcia biologii (zwłaszcza 
zasadę asymetrii półkul mózgowych), biologowie szukali możliwo-
ści zastosowania takich lingwistycznych pojęć, jak »kod«, »opozy-
cja«, »poziomy struktury«, w swoich badaniach”5. W efekcie auten-
tycznie transdyscyplinarnych polemik założyciele i adepci szkoły 
tartuskiej zdołali wypracować względnie stabilny i zintegrowany se-
miotyczny metajęzyk, który doczekał się nawet systematyzacji w po-
staci terminologicznego tezaurusa6. Wspólnym mianownikiem po-
glądów środowiska tartuskich semiotyków współtworzonego przez 
humanistów, przyrodoznawców i przedstawicieli nauk ścisłych był 
namysł nad szeroko rozumianą kulturą.

Okazji do transnaukowej wymiany metod i języków teoretycz-
nych dostarczały m.in. wspólne konferencje biologów i semioty-
ków na Uniwersytecie w Tartu7. Odkrywcze rezultaty przyniosły 
już pierwsze konfrontacje tartuskich semiotyków kultury i badaczy 
z sankt-petersburskiego Instytutu ewolucyjnej Fizjologii i Biochemii 
im. Iwana Sieczenowa AN ZSRR, którzy właśnie w semiotyce od-
naleźli spójną metodologię interpretacji wyników własnych badań 

5 B. Gasparow, Szkoła tartuska lat sześćdziesiątych jako zjawisko semiotyczne, 
przeł. B. Żyłko, „Pamiętnik Literacki” 1991, nr 1, s. 232.

6 Zob. Matieriały k słowariu tierminow tartusko-moskowskoj siemioticzeskoj szko-
ły, ried. J. Lewczenko, Tartu 1999 oraz krytykę tego leksykograficznego przed-
sięwzięcia: S. Zienkin, Ispytanije tiezaurusom (Zamietki o tieorii, 10), „Nowoje 
litieraturnoje obozrienije” 2005, N 72. Wypada zasygnalizować, że wśród bada-
czy rosyjskiej semiotyki opinie o jednorodności jej teoretycznego języka są po-
dzielone (zob. m.in. P. Torop, Tartuskaja szkoła kak szkoła, w: W czest’ 70-letija 
Profiessora J. M. Łotmana, ried. J. Permiakow, Tartu 1992).

7 Serię tych spotkań (wówczas prawdopodobnie bezprecedensowych w skali 
światowej) zapoczątkowało – jak przypomina B. Gasparow – sympozjum „Bio-
logia i lingwistyka” (1978), podczas którego jedną z głównych ról odegrał J. Łot-
man. Zob. K. Kull, Towards Biosemiotics with Yuri Lotman, „Semiotika” 1999, 
Vol. 127, No. 1–4: Biosemiotica, s. 119–120, 122.
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eksperymentalnych w zakresie funkcjonalnej asymetrii mózgowej8. 
Niemal w tym samym czasie reprezentanci tartuskiej eko- i biose-
miotyki9 odnajdywali cenne teoretyczne intuicje zarówno w pracach 
Jurija Łotmana, który aktywnie uczestniczył w tartuskich sympo-
zjach i „letnich szkołach” biologów teoretycznych10, jak i w pismach 
Romana Jakobsona o biologii jako nauce o komunikacji11. Impulsem 
do zastosowania w biologii aparatury lingwistycznej i zainicjo-
wania przekładów problematyki biologicznej i ekologicznej na ję-
zyk Pierce’a i de Saussure’a była teoria Umweltlehre zaproponowana 
przez niemieckiego biologa i wykładowcę Uniwersytetu Tartuskiego, 
Jakoba von Uexkülla, który ujmował przyrodę jako przestrzeń ko-
munikacji.

8 Pokłosiem ich spotkań w latach 1981 i 1983 są m.in. artykuły: T. Czernigowskaja, 
L. Bałonow, W. Dieglin, Bilingwizm i funkcyonalnaja asimmietrija mozga, „Tru-
dy po znakowym sistiemam” 1983, N 16; T. Czernigowskaja, W. Dieglin, Pro-
blema wnutrienniego diałogizma (niejrofiziołogiczeskoje issledowanije jazykowoj 
kompietiencyi), „Trudy po znakowym sistiemam” 1984, N 17; iidem, Mietafori-
czeskoje i siłłogisticzeskoje myszlenije kak projawlenije funkcyonalnoj asimmietrii 
mozga, „Trudy po znakowym sistiemam” 1986, N 19. Zob. też. T. Czernigowska-
ja, Niejrosiemiotika: czto izmieniłos’ s 80-ch godow?, w: Diewiatyje łotmanowski-
je cztienija, Moskwa 2001.

9 Podstawowe założenia biosemiotyki oraz ponad stuletnią historię tej wielorako 
rozgałęzionej dyscypliny skorelowanej z rozwojem biologii teoretycznej przed-
stawia K. Kull, Biosemiotics in the Twentieth Century: a View from Biology, „Se-
miotica” 1999, Vol. 127, No. 1–4; idem, Semiotic Ecology: Different Natures in the 
Semiosphere, „Sign Systems Studies” 1998, No. 26.

10 Łotman wygłaszał odczyty i referaty m.in. z okazji powołania Sekcji Biologii 
Teoretycznej estońskiego Towarzystwa Przyrodoznawców (Formy życia zbio-
rowego, 1977), na tartuskiej konferencji „Biologia i lingwistyka” (Fenomen kul-
tury, 1978); Dwa podejścia do zachowania podczas Letniej Szkoły Biologii Teo-
retycznej, Puhtu 1982, był współautorem zbioru Lectures in Theoretical Biology 
(1988), gdzie opublikował rozprawę Natural Environment and Information (zob. 
K. Kull, Towards Biosemiotics with Yuri Lotman).

11 Zob. R. Jakobson, Die Biologie als Kommunikationswissenschaft, w: Semiotik: 
Ausgewählte Texte 1919–1982, Suhrkamp 1988; idem, Związki językoznawstwa 
z innymi naukami, przeł. A. Weinsberg, w: idem, W poszukiwaniu istoty języ-
ka. Wybór pism, wybór, red. naukowa i wstęp M. R. Mayenowa, t. 1, Warszawa 
1989; L. Shintani, Roman Jakobson and Biology: „A System of Systems”, „Semio-
tika” 1999, Vol. 127, No. 1–4: Biosemiotica.
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Tartuskie zeszyty semiotyczne udostępniały swoje łamy nie tyl-
ko neurofizjologom, biocybernetykom i zoosemiotykom, ale także 
metodologom biologii. Przykładowo, moskiewski semiotyk i ma-
tematyk, Juli Schreider, obejmując teoretyczno-biologiczną sche-
dę Aleksandra Lubiszczewa, zaprezentował tam rozprawę metodologa 
taksonomii, a niegdyś także teoretyka „filogenetycznego prefor-
mizmu”, który odegrał niebagatelną rolę w krystalizacji moder-
nistycznego literaturoznawstwa rosyjskiego z pierwszych dekad  
XX wieku i silnie inspirował tropologię Olgi Freudenberg. Nazwisko 
Lubiszczewa nie było już wówczas obce semiotykom, którzy znali bada-
nia biologa-strukturalisty nad realnością kategorii klasyfikacyjnych12. 
Szczególnie atrakcyjne dla semiotyki okazały się jego idee prawi-
dłowości struktur biologicznych i systemowości świata. Przekonuje 
Schreider: „W kontinuum form Lubiszczew widział wyraźne dyskret-
ne węzły tworzące regularną strukturę. Jako profesjonalny systema-
tyk (nie tylko pisał prace teoretyczne z zakresu taksonomii, ale także 
pracował nad systematyką pchełek ziemnych), rozumiał rolę i real-
ność znaku. Więcej nawet: specjalnie zajmował się badaniem natury 
tej realności. Jego badania nad taksonomią można zasadnie rozpa-
trywać jako prace z zakresu semantyki ontologicznej”13. Analizy teo-
retycznych podstaw biologii: kategorii systemowości, organizmalno-
ści, całościowości oraz właściwości i liczby „poziomów realności”14 
okazały się ważne dla poetyki strukturalnej15 i semiotycznych badań 
nad typologią kultur i języków rozumianych jako systemy powią-
zane związkami nie tyle przyczynowo-skutkowymi, ile funkcjonal-

12 A. Lubiszczew, O kritierijach riealnosti w taksonomii, w: Informacyonnyje wo-
prosy siemiotiki, lingwistiki i awtomaticzeskogo pieriewoda, Moskwa 1971, wyp. 1. 
Zob. J. A. Schreider, A. A. Lubiszczew kak strukturalist, „Trudy po znakowym si-
stiemam” 1977, N 9, s. 133.

13 J. Szriejdier, A. A. Lubiszczew kak strukturalist, s. 133.
14 A. Lubiszczew, Poniatija sistiemnosti i organizmiennosti (Priedwaritielnyj nabro-

sok), „Trudy po znakowym sistiemam” 1977, N 9, s. 136.
15 Zob. uwagi J. Łotmana o dążeniu do „analizy systemów, która już dawno okrze-

pła w tzw. naukach ścisłych i coraz głębiej przenika do przyrodoznawstwa i hu-
manistyki” (idem, Lekcyi po strukturalnoj poetikie. Wyp. 1 (Wwiedienije, tieori-
ja sticha), „Trudy po znakowym sistiemam” 1964, N 1, s. 5). Por. A. Lubiszczew, 
Poniatija sistiemnosti i organizmiennosti, s. 134–135.



308 Z AKOńCZeNIe

no-teleologicznymi. Kwestia antycypacji idei tartusko-moskiewskiej 
szkoły semiotycznej w strukturalnej biologii Lubiszczewa (zwłaszcza 
wspólna Łotmanowi i metodologowi biologii koncepcja organicznej 
wspólnoty) to osobny problem badawczy, który tutaj może zostać 
jedynie zasygnalizowany16. Ma on kardynalne znaczenie dla rozpo-
znania tej odmiany biologizmu, którą uwidoczniły tartuskie badania 
strukturalno-semiotyczne nad językami literatury i kultury.

Osobna i eksponowana pozycja rosyjskiej neurosemiotyki w hi-
storii biologistycznych dyskursów dwudziestowiecznej humanistyki 
wynika nie tylko z poznawczej nośności i produktywności tego typu 
transnaukowej wymiany, znajdującej obecnie liczne kontynuacje, ale 
także z „progowego” (i to w nieomal mitycznym znaczeniu tego sło-
wa) nacechowania tartuskich zatrudnień. Rosyjska neurosemioty-
ka spełniła bowiem funkcję śluzy, odgradzającej holistyczny, świa-
topoglądowy, mitotwórczy i mitogenny biologizm modernistyczny 
pierwszych dekad XX wieku od współczesnych zastosowań metod 
i słowników biologii w naukach humanistycznych. Pod wieloma 
względami nowe aktywizacje biologicznych metod, idei i słowników – 
w opozycji do tych „archaicznych” form biologistycznego dyskur-
su, które były przedmiotem niniejszej monografii – można określić 
jako selektywne, umiarkowane, analityczne, krytyczne. Te współcze-
sne warianty literaturoznawczego biologizmu, uspokojone po dru-
giej stronie tartuskiego jazu, to przede wszystkim międzymetodolo-
giczna współpraca teorii literatury (głównie poetyki i narratologii), 
neurobiologii, neuropsychologii, kognitywistyki, biologii ewolu-
cyjnej i nauk o mózgu, bogato reprezentowana zarówno w europie 
środkowo-Wschodniej, jak i w zachodnioeuropejskich i amerykań-
skich dyskursach badawczych, które chętnie sięgają do rozpoznań 
rosyjskich neurosemiotyków.

To prawda, że rozziew między aktualnymi postaciami literatu-
roznawczego biologizmu (w tym także dyskursem tartuskich i mo-
skiewskich semiotyków kultury) a biologizmem rosyjskich formali-

16 Próbę jego rozpoznania podjął P. Sériot (zob. R. Wojtiechowicz, L. Kazarian, 
„Siemiotika kultury: kulturnyje miechanizmy, granicy, samoidientifikacyi” (26 fiew-
ralia–2 marta 2002 g., Tartu), „Nowoje litieraturnoje obozrienije” 2002, N 55).
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stów lub „semantyków-paleontologów” przybiera niekiedy rozmiary 
przepaści dzielącej myślenie naukowe od mitologicznego. Nie zna-
czy to jednak, że zespół modernistycznych wyobrażeń wywiedzio-
nych wprost z neoromantycznej Lebensphilosophie, neolamarkizmu 
i neowitalizmu, wyrosłych w aurze przełomowych odkryć w biolo-
gii ewolucyjnej przełomu stuleci i dojrzewających w cieniu ideolo-
giczno-politycznych sporów „dialektyków” z „mechanicystami” – był 
tartuskim semiotykom zupełnie obcy. Jeśli uznać słuszność argu-
mentów o zasadniczej odmienności obu typów rosyjskiego biologi-
stycznego dyskursu kulturowego (prestrukturalistycznego i struk-
turalno-semiotycznego), wypada ją opatrzyć zastrzeżeniem, że jest 
to opozycja w obrębie jednej formacji intelektualnej. Ich antynomia 
pozostaje przeciwieństwem wewnątrzmodernistycznym.

Apele i zaklęcia tartuskich semiotyków: „Literaturoznawstwo 
musi być nauką na wzór nauk przyrodniczych i ścisłych”17, można 
przecież wyprowadzić z projektu „metodologii ścisłego literaturo-
znawstwa” Borisa Jarcho. Z kolei neurosemiotyczne diagnozy tartu-
skich uczonych miały mocny fundament nie tylko w Jakobsonowskiej 
afazjologii18, defektologii i neuropsychologii Aleksandra Łurii (i sze-
rzej: w rozpoznaniach szkoły psychologicznej kulturowo-historycz-
nego rozwoju wyższych funkcji psychicznych Lwa Wygotskiego), ale 
także – co szczególnie istotne dla rozpoznania „progowych” właści-
wości tartuskiego biologizmu – w ideach symetrii i dyssymetrii cza-
su, przestrzeni i wszelkich form życia Władimira Wiernadskiego19. 
Zachwyceni jego ideami semiotycy rosyjscy podchwycili postulat 
badania wzajemnych relacji binarno-asymetrycznych, a zarazem 
integralnych struktur, uznając, że „binarność i asymetria stanowią 

17 J. Łotman, Litieraturowiedienije dołżno byt’ naukoj, „Woprosy litieratury” 1967, N 1.
18 Zob. np. R. Jakobson, Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych,  

przeł. L. Zawadowski, w: idem, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism; 
idem, Mózg a język. Półkule mózgowe i struktura językowa we wzajemnym na-
świetleniu [współaut.: K. Santilli], przeł. T. Dobrzyńska, w: idem, W poszukiwa-
niu istoty języka. Wybór pism; idem, Aphasia as a Linguistic Topic, w: idem, Se-
lected Writings, Vol. II: Word and Language, The Hague 1971.

19 Zob. zwłaszcza V. Ivanov, On Antisymmetrical and Asymmetrical Relations in 
Natural Languages and Other Semiotic Systems, „Linguistics” 1974, No. 119, s. 35; 
J. Łotman, Wnutri myslaszczich mirow, s. 258–259.
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obligatoryjne zasady budowy realnego systemu semiotycznego”20. 
Kwestia atrakcyjności holistycznego światopoglądu Wiernadskiego 
(bo nie samych tylko rozpoznań biogeologa z zakresu symetrii i dys-
symetrii) dla tartuskich semiotyków kultury jest tu szczególnie istot-
na: potwierdza żywotność, teoretyczną aktualność i produktywność 
biologistycznego stylu myślowego z pierwszych dekad XX wieku 
w rosyjskich kulturoznawczych dyskursach naukowych drugiej po-
łowy stulecia.

Nie przesądzając o szczegółach zbieżności i dysonansów mię-
dzy rewelacjami tartuskich semiotyków a rosyjskim dyskursem 
biologistycznym pierwszych dekad XX wieku, chcę tutaj zwró-
cić szczególną uwagę na witalistyczną podbudowę Łotmanowskiej 
koncepcji semiosfery, która tkwi korzeniami w biogeochemii i bio-
geologii Wiernadskiego21. Luminarz tartuskiej semiotyki przywo-
łuje z imienia najzdolniejszego ucznia Wasilija Dokuczajewa, współ-
twórcę i herolda teorii noosfery jako najwyższego geologicznego 
stadium biosferycznych przemian. Łotman rezygnuje z dotychcza-
sowych ujęć semiotycznego uniwersum jako całokształtu odosob-
nionych tekstów i wzajemnie hermetycznych języków i profiluje se-
miosferę zdefiniowaną jako przestrzeń warunkującą semiozę na 
wzór zamkniętej, wewnętrznie zespolonej i homeostatycznej bios-
fery Wiernadskiego. Badacz z Tartu postrzega biosferę jako „ko-
smiczny mechanizm, zajmujący w planetarnej jedni ściśle określone, 
strukturalne miejsce. Rozciągnięta na powierzchni naszej planety 

20 J. Łotman, Wnutri myslaszczich mirow, s. 251.
21 Zob. J. Łotman, O siemiosfierie, „Trudy po znakowym sistiemam” 1984, N 17: 

Struktura diałoga kak princyp raboty siemioticzeskogo miechanizma; idem, 
Wnutri myslaszczich mirow. O relacjach Łotmanowskiej semiosfery i biosfery-
cznej teorii Wiernadskiego zob. m.in. A. Mandelker, Logosphere and Semio-
sphere: Bakhtin, Russian Organicism, and the Semiotics of Culture, w: Bakhtin 
in Contexts Across the Disciplines, ed. A. Mandelker, with an Introduction by 
C. emerson, evanston 1995; eadem, Semiotizing the Sphere: Organicist Theory 
in Lotman, Bakhtin, and Vernadsky, „Publications of the Modern Language As-
sociation” 1994, Vol. 109, No. 3; V. e. Alexandrov, Biology, Semiosis, and Cul-
tural Difference in Lotman’s Semiosphere, „Comparative Literature” 2000, Vol. 52, 
No. 4; F. e yates, Biosphere as Semiosphere, „Semiotica” 1998, Vol. 120, No. 3/4; 
K. Kotov, Semiosphere: A Chemistry of Being, „Sign Systems Studies” 2002,  
Vol. 30, No. 1.
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i mieszcząca w sobie całość substancji żywej, biosfera przekształca 
promienistą energię słoneczną w chemiczną i fizyczną, ukierunko-
waną na przeobrażenie »biernej«, martwej materii naszej planety”22. 
Semiotykowi z Tartu najbliższa wydaje się właśnie holistyczna pre-
dylekcja biogeologa, który uwydatnia nie autonomię i właściwości 
morfologiczne pojedynczych organizmów uczestniczących w proce-
sach geochemicznych, ale kompleksową naturę substancji żywej jako 
zamkniętego, homeostatycznego układu: „To, że substancja żywa 
ujmowana jest jako organiczna jedność – powłoka na powierzch-
ni planety – i to, że zróżnicowanie jej wewnętrznej organizacji jest 
daleko mniej istotne od jedności kosmicznej funkcji (mechanizmu 
przemiany energii słonecznej w chemiczną i fizyczną energię zie-
mi) – potwierdza u Wiernadskiego prymarność biosfery w stosunku 
do poszczególnych organizmów”23. Łotman wyjaśnia, że wszystkie 
te „zagęszczenia życia” (metafora Wiernadskiego) są ze sobą ściśle 
powiązane i wzajemnie się warunkują. Organizmy pojmowane jako 
substancja żywa są funkcją biosfery w określonej przez nią czaso-
przestrzeni. Konceptualizowana na wzór biosfery kulturowa prze-
strzeń semiotyczna nie jest sumą poszczególnych języków, ale wa-
runkiem ich istnienia. Dopiero istnienie semiosfery nadaje realność 
pojedynczym aktom znakowym. „Podobnie jak biosfera, która z jed-
nej strony jest całokształtem i organiczną jednością substancji ży-
wej […], z drugiej zaś strony – warunkiem przedłużenia istnienia 
życia, semiosfera jest zarówno rezultatem, jak i warunkiem rozwo-
ju kultury”24. Język rozumiany jako zagęszczenie przestrzeni semio-
tycznej jest jedynie funkcją wszechogarniającej semiosfery. Rzutując 
witalistyczne idee Wiernadskiego na semiotyczną przestrzeń kultu-
rową, Łotman definiuje semiosferę jako swoiste kontinuum wypeł-
nione przez różnogatunkowe twory semiotyczne o zróżnicowanym 
stopniu organizacji wewnętrznej. Semiosfera i biosfera obdarzone 
są tymi samymi atrybutami. Wyróżnia je oryginalność, całościowa 
jednorodność (przy strukturalnej nierównomierności wewnętrznej 

22 J. Łotman, O siemiosfierie, s. 6.
23 Ibidem, s. 7.
24 J. Łotman, Wnutri myslaszczich mirow, s. 251. Por. Iz pis’ma J. M. Łotmana B. A. Us-

pienskomu (ot 19 marta 1982 g.), w: idem, Siemiosfiera, s. 684.
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organizacji, asynchroniczności rozwoju i autonomii części składo-
wych) oraz zamkniętość, która w przypadku semiosfery oznacza 
odgraniczenie od poza- i innoznakowej przestrzeni. „Funkcja każ-
dej granicy i powłoki – od błony żywej komórki, przez biosferę jako 
płaszcz pokrywający całą planetę, po granice semiosfery – sprowa-
dza się do ograniczenia przenikania innorodnych elementów, filtra-
cji i adaptacyjnego przekształcenia zewnętrznego w wewnętrzne”25. 
Semiosferę charakteryzuje niejednorodność, wynikająca z heteroge-
niczności i heterofunkcjonalności współtworzących ją języków: „we-
wnętrzna przestrzeń semiosfery jest w sposób paradoksalny jedno-
cześnie nierównomierna i asymetryczna oraz jednolita, jednorodna. 
Złożona z rywalizujących struktur charakteryzuje się także indywi-
dualnością”26. Podobnie jak wielu semiotyków rosyjskich Łotman 
podejmuje również wątek rozważań Wiernadskiego nad symetrią 
i dyssymetrią czasu i przestrzeni. Wiernadski za wskaźnik dyssyme-
trii świata uznawał obecną w nim entropię.

Istotny dla wczesnomodernistycznych kontekstów Łotmanow-
skiej semiosfery, jest również ściśle spleciony z jej lamarkistowsko-
biogeochemiczną osnową wątek Bachtinowski. To właśnie wspólny 
impuls wyjściowy – biosferyczne idee Wiernadskiego – przesądził 
o pokrewieństwie idei semiosfery tartuskiego kulturoznawcy i lo-
gosfery Michaiła Bachtina. „Pod względem terminologicznym 
i konceptualnym – dowodzi Amy Mandelker – Łotmanowska se-
miosfera wywodzi się z Bachtinowskiej logosfery, która sięga do tego 
samego źródła, jakie zainspirowało Łotmana także bezpośrednio: 
pojęcia biosfery Władimira Wiernadskiego”27. W ujęciu Bachtina 

25 Idem, O siemiosfierie, s. 9.
26 Idem, Wnutri myslaszczich mirow, s. 257.
27 A. Mandelker, Semiotizing the Sphere: Organicist Theory in Lotman, Bakhtin, 

and Vernadsky, s. 385. Por. eadem, Logosphere and Semiosphere: Bakhtin, Rus-
sian Organicism, and the Semiotics of Culture. O znaczeniu idei Bachtina dla se-
miotyki tartuskiej zob. m.in. I. R. Titunik, M. M. Baxtin (The Baxtin School) and 
Soviet Semiotics, „Dispositio. Revista Hispanica de Semiotica Literaria” 1976, 
Vol. 1, No. 3; A. Reid, Literature as Communication and Cognition in Bakhtin 
and Lotman, New york–London 1990; W. Iwanow, Znaczenie myśli Michała 
Bachtina o znaku, wypowiedzi i dialogu dla współczesnej semiotyki, w: Bachtin. 
Dialog – Język – Literatura, red. e. Czaplejewicz, e. Kasperski, Warszawa 1983.
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ta historycznie niepowtarzalna sfera językowego obcowania two-
rzy „jednolitą, ciągłą strukturę, otwartą (niezwieńczoną) całość”28. 
Logosfera „nie poddaje się opisowi […] za pomocą metod i ter-
minologii lingwistycznej czy – szerzej – semiotycznej. Rządzi się 
ona odmiennymi prawami, a jej badanie wymaga specjalnej meto- 
dologii, a nawet oddzielnej nauki”29. Właściwe znaczenie idei logo-
sfery w Bachtinowskiej filozofii języka oraz jej biologistyczne zaple-
cze trafnie rozpoznali Katerina Clark i Michael Holquist, orzekając, 
że dla Bachtina „język [...] jest ekosystemem”30. Koncepcja logosfery 
stanowi tylko jedno z wielu miejsc w teorii Bachtina, w którym sły-
chać pogłos idei Wiernadskiego.

Zdaniem nowojorskiej slawistki „progresja w nowoczesnej teo-
retycznej myśli rosyjskiej znaczona przejściem od biosfery do logo-
sfery, a następnie do semiosfery ustanawia nowy organicyzm, któ-
ry restrukturyzuje rosyjski strukturalizm w sposób porównywalny 
do poststrukturalistycznych reinterpretacji formalizmu, struktu-
ralizmu i semiotyki”31. „Biologiczny holizm” teoretyka semiosfery 
Mandelker uznaje za najważniejszy z symptomów „organicystyczne-
go zwrotu” w badaniach szkoły tartusko-moskiewskiej, który – zda-
niem jej topografów – miał się dokonać w latach osiemdziesiątych32. 
To przejście rosyjskiej semiotyki z orbity wpływów lingwistyki struk-
turalnej, matematyki (zwłaszcza teorii informacji) i cybernetyki 
w orbitę wpływów biologii Mandelker porównuje do zwrotu od fizy-
ki Newtonowskiej do fizyki relatywistycznej33. Jeśli jednak uwzględ-
nić szerszą niż dzieje samej tylko moskiewsko-tartuskiej szkoły se-
miotycznej perspektywę historyczną, „zwrot” zdiagnozowany przez 

28 M. Bachtin, Notatki z lat 1970–1971 (wybór), w: idem, Estetyka twórczości słow-
nej, przeł. D. Ulicka, oprac. przekładu i wstęp e. Czaplejewicz, Warszawa 1986, 
s. 478.

29 Ibidem, s. 481.
30 K. Clark, M. Holquist, Mikhail Bakhtin, Cambridge 1984, s. 227.
31 A. Mandelker, Semiotizing the Sphere: Organicist Theory in Lotman, Bakhtin, 

and Vernadsky, s. 390.
32 Ibidem, s. 385.
33 Ibidem. Uchylam się tu od polemiki z feministycznymi wnioskami A. Mandelker, 

która w Łotmanowskim modelu dialogu i kulturowej asymetrii tropi metafory 
prokreacyjne (ibidem, s. 390–393).
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nowojorską badaczkę okazuje się kolejną odsłoną biologizmu obec-
nego ustawicznie w nauce rosyjskiej przynajmniej od dwóch stuleci. 
Tartuski biolog i biosemiotyk Kalevi Kull trafnie łączy Łotmanowski 
organicyzm z romantycznym holizmem biologa i geologa Karla 
ernsta von Baera: „Być może jest to wciąż fragment romantycznej 
atmosfery lub genius loci niesionego przez niewidzialny tekst kul-
turowy w tej samej żyjącej semiosferze”34. W tym względzie tartuski 
organicyzm nie jest odległy od „nowego organicyzmu” rosyjskich 
prażan, który znakomicie rozpoznał Patrick Sériot35. Novum pole-
ga natomiast na rewizji i przewartościowaniu zgodnie z aktualnym 
stanem wiedzy oraz wzmocnieniu transdyscyplinarnych relacji bio-
logii i nauk humanistycznych, które zawiązały się w pierwszych de-
kadach XX wieku.

„Stare” i „nowe” tendencje biologistyczne bezpośrednio komuni-
kują się ze sobą także w Łotmanowskiej koncepcji kulturowej eksplo-
zji. U podstaw kataklizmowego modelu kulturowych przemian leżą 
wszakże m.in. inspirowana katastrofizmem „semantyczna paleonto-
logia” Olgi Freudenberg oraz wizja eksplozywnego rozwoju literatu-
ry jako łańcucha wybuchów Grigorija Gukowskiego36. W Kulturze 
i eksplozji Łotman wyodrębnił dwa konstytutywne procesy zmien-
ności kulturowej: przewidywalny stopniowy rozwój i nieprzewidy-
walne procesy eksplozywne, które można uchwycić w dynamicznej, 
asymetrycznej i antytetycznej relacji ze współistniejącymi mechani-
zmami stabilizacji: „Kultura jako złożona całość składa się z warstw 
o różnym tempie rozwoju, tak że każdy jej synchroniczny przekrój 
ujawnia jednoczesną obecność rozmaitych jej stadiów. eksplozje 
w jednych warstwach mogą współistnieć ze stopniowym rozwojem 
w innych. To jednak nie wyklucza wzajemnego oddziaływania tych 

34 K. Kull, Towards Biosemiotics with Yuri Lotman, s. 128.
35 Zob. P. Sierio [Sériot], Struktura i cełostnost’: Ob intielektualnych istokach struk-

turalizma w centralnoj i wostocznoj Jewropie 1920–30-je gg, awtorizowannyj pie-
riewod s francuskogo N. Awtonomowa, Moskwa 2001.

36 Zob. J. Łotman, Kultura i eksplozja, przeł. i słowem wstępnym opatrzył B. Żył-
ko, Warszawa 1999, s. 191–193. Por. R. Delcheva, e. Vlasov, Lotman’s Culture and 
Explosion: A Shift in the Paradigm of the Semiotics of Culture, „Slavic and east 
european Journal” 1996, Vol. 40, No. 1.
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warstw”37. Oba typy procesów w synchronicznej strukturze pełnią 
istotne funkcje: eksplozje gwarantują nowatorstwo, procesy stop-
niowe – ciągłość rozwoju. Podobnie jak w koncepcji Freudenberg, 
moment wyczerpania eksplozji jest punktem zwrotnym procesu 
i początkiem nowego etapu rozwoju38. W Łotmanowskiej teorii zróż-
nicowania tempa rozwoju w różnych obszarach semiosfery wyraźnie 
słychać pogłos koncepcji „przemiany systemów” Jurija Tynianowa:

ewolucja literatury, jak też innych szeregów kultury, nie jest zgodna 
w tempie ani w charakterze (w sensie specyfiki materiału, który jej 
podlega) z szeregami, z którymi pozostaje w korelacji. ewolucja funkcji 
konstruktywnej przebiega szybko. ewolucja funkcji literackiej – od jed-
nej epoki do drugiej; ewolucja funkcjonalna całego szeregu literackiego 
w stosunku do sąsiednich szeregów – przez stulecia39.

Dwa warianty biologizmu w rosyjskim literaturoznawstwie (biolo-
gizmu pierwszego trzydziestolecia XX wieku oraz tartuskiego „or-
ganicyzmu” z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych) łączy swo-
ista „totalność myślenia utopijnego” (formuła Borisa Gasparowa), 
przejawiająca się m.in. w „dążeniu do absolutnej syntezy” wszel-
kich zjawisk, operowaniu wielkimi całościami i programie jedno-
rodnego, zintegrowanego języka dla ich opisu40. „Utopijny charak-
ter semiotyki lat sześćdziesiątych – wyjaśnia Gasparow – przybliża 
ją do wielu artystycznych i intelektualnych ruchów z początku na-
szego stulecia”41.

Nie jest przypadkiem, że to właśnie strukturaliści z grona ro-
syjskich semiotyków kultury – Jurij Łotman, Wiaczesław Iwanow, 
Władimir Toporow i eleazar Mieletinski – nie tylko przywrócili na-
uce rosyjskiej „semantyczną paleontologię” kultury z kręgu Nikołaja 

37 Zob. J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 41.
38 Zob. ibidem, s. 44–45.
39 J. Tynianow, O ewolucji literackiej, przeł. A. Pomorski, w: idem, Fakt literacki, 

wyb. e. Korpała-Kirszak, Warszawa 1978, s. 55–56.
40 B. Gasparow, Szkoła tartuska lat sześćdziesiątych jako zjawisko semiotyczne,  

s. 233.
41 Ibidem.
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Marra42, ale także bezbłędnie – jako współtwórcy i beneficjenci tej 
samej wielkiej formacji intelektualnej i światopoglądowej – wy-
chwycili biologistyczne zaplecze metodologiczne i światopoglądo-
we wielu literaturoznawczych propozycji pierwszego trzydziestolecia 
XX wieku. To oni po raz pierwszy unaocznili Goetheańskie i darwi-
nistyczne inspiracje morfologii i paleontologii folkloru Władimira 
Proppa43. Dosłuchali się pogłosów lamarkizmu w jafetydologicznej 
doktrynie Nikołaja Marra44. Wskazali konkretne, antydarwinistycz-
ne (neolamarkistowskie) konteksty kulturoznawczych rozpoznań 
Olgi Freudenberg – nomogenetyczną hipotezę Lwa Berga i „filoge-
netyczny preformizm” Aleksandra Lubiszczewa45. Przypomnieli, że 
Bachtinowska idea jedności przestrzenno-czasowej odsyła do biologicz-
nej koncepcji chronotopu Aleksieja Uchtomskiego46. Wyprowadzili 
z archiwów metodologiczną spuściznę największego biologisty wśród 

42 Zob. m.in. J. Łotman, О. М. Freudenberg kak issledowatiel kultury, „Trudy po 
znakowym sistiemam” 1973, N6; idem, Kultura i eksplozja; W. Iwanow, Oczerki 
po istorii siemiotiki w SSSR, Moskwa 1976, s. 34–36, 48–51; J. Mieletynski, Clau-
de Lévi-Strauss. Czy tylko etnologia?, przeł. T. Zielichowski, „Pamiętnik Lite-
racki” 1973, nr 1; e. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, przedmowa  
M. R. Mayenowa, Warszawa 1981; J. Mieletinskij, Srawnitielnaja tipołogija fol-
kłora (istoriczeskaja i strukturnaja), w: Philologica. Issledowanija po jazyku i li-
tieraturie. Pamiati akadiemika Wiktora Maksimowicza Żyrmunskogo, Lenin-
grad 1973.

43 Zob. W. Iwanow, W. Toporow, Inwariant w transformacyi w mifołogiczeskich 
i folkłornych tiekstach, w: Tipołogiczeskije issledowanija po folkłoru. Sbornik 
statiej pamiati Władimira Jakowlewicza Proppa (1895–1970), Moskwa 1975, s. 47; 
V. Toporov, A Few Remarks on Propp’s „Morphology of the Folktale”, w: Rus-
sian Formalism: A Retrospective Glance. A Festschrift in Honor of Victor Erlich,  
eds. R. L. Jackson, S. Rudy, New Haven 1985.

44 Zob. B. Gasparow, Łamark, Szelling, Marr (stichotworienije „Łamark” w kontiek-
stie „pieriełomnoj epochi”), w: idem, Litieraturnyje lejtmotiwy. Oczerki russkoj li-
tieratury XX wieka, Moskwa 1994.

45 Zob. W. Iwanow, Wwodnyje zamieczanija k stat’je O. M. Freudenberg, „Sistiema 
litieraturnogo sjużeta”, w: Montaż: Litieratura. Iskusstwo. Tieatr. Kino, Mo-
skwa 1988.

46 Zob. idem, Pierwaja triet’ dwadcatogo wieka w russkoj kulturie: mudrost’, ra-
zum, iskusstwo, w: Izbrannyje trudy po siemiotikie i istorii kultury, t. 6: Istori-
ja nauki: Niedawnieje proszłoje (XX wiek), Moskwa 2009, s. 42–43; W. Topo-
row, Przestrzeń i tekst, w: idem, Przestrzeń i rzecz, przeł. B. Żyłko, Kraków 2003,  
s. 21.
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rosyjskich teoretyków literatury – Borisa Jarcho47. Przebadali hi-
storyczne sposoby modelowania literackiej ewolucji w świetle 
Tynianowowskiej idei mutacji systemów48. Wolno sądzić, że tezy bio-
logizmu uwidaczniające się w literaturoznawstwie rosyjskim pierw-
szej połowy XX wieku pozostałyby dla semiotyków nieczytelne lub 
nieistotne, gdyby nie były koherentne z ich własnym światopoglądem.

Największe zasługi rosyjskich semiotyków nie polegają jed-
nak na archiwizacji pewnych teoretycznoliterackich osobliwości, 
o których można by sądzić, że „z ogonem lat, / stają się chyba ko-
pią / potworów / wykopaliskowo-ogoniastych”49. W znacznej mie-
rze to właśnie semiotycy z Tartu i Moskwy wyprowadzili koncepcje 
Freudenberg, Jarcho, Proppa i innych biologistów poza mitogen-
ną i mitotwórczą strefę rosyjskiego modernizmu pierwszej połowy  
XX wieku i przygotowali grunt dla przewartościowania, rekontek-
stualizacji „międzystylowej transformacji”50 ich pomysłów. Dzięki 
tym zabiegom idee teoretyków literackiej nomogenezy, aromorfozy, 
mutacji i hybrydyzacji składają się na „ruch kultury, »historię«”, któ-
ra „rodzi się z reinterpretacji, nowych komentarzy i niedorozumie-
nia, z nagromadzenia »szumów« i nowego uporządkowania materia-
łu w celu osiągnięcia nowej jasności”51.

47 Zob. B. Jarcho, Mietodołogija tocznogo litieraturowiedienija (nabrosok płana), 
wstup., statja, podgot. tieksta M. Gasparow, w: Kontiekst. Litieraturno-tieorieti-
czeskije issledowanija 1983, Moskwa 1984.

48 W. Markow, Modielirowanije litieraturnoj ewolucyi w swietie idiej Tynianowa,  
w: Tynianowskij sbornik: Triet’i tynianowskije cztienija, Riga 1988.

49 W. Majakowski, Na cały głos, przeł. W. Broniewski, w: idem, Poematy, red. M. Ja-
strun, S. Pollak, A. Stern, A. Ważyk, Warszawa 1959, s. 445.

50 Formuła L. Flecka.
51 Tak treść rękopisu O. Freudenberg [Biez zagławija] z 1946 roku referuje N. Bra-

ginska, Poslesłowije k wtoromu izdaniju, w: O. Freudenberg, Mif i litieratura 
driewnosti, Moskwa 1998, s. 759.
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summary
Evolutions of Theory.  

Biologism in modernist russian literary scholarship

The monograph provides an archaeology of modern literary scholarship re-
constructed against the background of intellectual history of east european 
modernism. From a vertiginous abundance of concepts, doctrines, ideas 
and experiments, there emerges an outline of a system whole where scien-
tific languages co-exist with mythological thinking, knowledge reunites 
with faith, nature merges with spirit, life fuses with creation, and ideologi-
cal monoglossia is conquered by scholarly and artistic heteroglossia. Lo-
cal congestions of details build up to an “analytical picture” (in Filonov’s 
sense of this term) of Russian literary theoretical biologism. Research 
shows that the phenomenon crystallized under the pressure of modern 
theoretical evolutionary biology, resonated with the vitalist tendencies of 
Western european philosophy and reflected the unique local traditions 
of Russian culture. Literary theoretical biologism is examined here as a 
general methodological and epistemological tendency of  Russian mo-
dernism, and not –  as it has often been characterized in the past – as a set 
of extravagant theoretical experiments or a bunch of random and rather 
accidental rhetorical ornaments dispersed in the differentiated languages 
of modernist literary theory.

Research indicates that as early as the first three decades of the 20th cen-
tury, an overhelmingly utopistic biologism spread widely through theore- 
tical and historical reflections on literature and assumed, among others, the 
varied shapes of paleogenology and paleosemantics, morphology of genres, 
nomogenetic theory of folklore, the theory of philembryogenesis of tropes, 
literary mutationism, and versological Morganism. The multifarious forms 
of literary theoretical biologism are conceived of as an indispensable yet 
tiny part of the vast and internally dynamized biologistic style of thought 
that arguably united all areas of Russian humanities in the first half of the 
20th century, and did not lose its impetus until quite recently. The actual 
knowledge of this whole can be compared with Dmitrii Mendeleev’s perio- 
dic table, which predicts the place and properties of the elements which had 
not yet been discovered and are still waiting in the archives of Russian mod-
ernism.
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The proposed archaeology of east european literary scholarship has 
been narrowed to the “Russian formalist school” (also known as the “mor-
phological school”) and Nikolai Marr’s school of “paleontological seman-
tics” (the “genetic-sociological school”), represented, among others, by Olga 
Freudenberg, Izrail Frank-Kamenetskii, Vasilii Abaev, and Vladimir Propp. 
The reexamination of their methodological regulations, terminological 
thesauruses and modes of conceptualizing literary works in the context of 
biologism allows us to modify the existing image of the origins, develop-
ment, internal characteristics and position of east- and Central european 
structuralism within the history of modern literary theoretical discourse. It 
also provides a new assessment of the methodological and epistemological 
foundations of the structuralist movement. Interestingly, it was biology that, 
to a large extent, superseded linguistics as a frame of reference for modern 
literary studies.

Not only did modern biological sciences provide the early 20th century 
literary scholarship with powerful methodological inspirations, but they 
also defined its disciplinary territory and the objectives of scholarly inves-
tigations. Natural studies supplied literary theoreticians with models for 
description, conceptual schemata and patterns for categorising literary phe-
nomena. Biology also stimulated and shaped the theoretical imagination 
of the Russian literary scholars. The unprecedented density and unique hy-
bridization of concepts, terms and languages shared both by modern biolo-
gists and literary theoretitians of the first three decades of the 20th century 
frequently render it impossible to separate Kulturwissenschaft from Natur-
wissenschaft and differentiate between the strict biological terminology and 
metaphorical/catachretic (“abusive”) use of scientific jargon in literary stu-
dies discourse.

The monograph’s introduction, From the Archaeology of Literary 
Knowledge, discusses the methodological framework, which incorpo-
rates Ludwik Fleck’s history of thought styles. Historical-comparative 
epistemology informs a number of contemporary literary theoretical 
projects in anthropology, which investigate the complex processes of 
cultural memory and are predominantly oriented towards historical se-
mantics of concepts. The introductory chapter also provides a summary 
of the previous conceptualizations of the phenomenon of biologism in 
east- and Central european humanities of the early 20th century. Among 
the most important are those of A. Pomorski (Duchowy proletariusz. 
Przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu 
XIX–XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa), 1996);  
P. Sériot (Structure et totalité: Les origines intellectuelles du strusturalisme en 
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Europe centrale et orientale, 1999); A. Vucinich (Darwin in Russian Thought, 
1988); and P. Steiner (Russian Formalism: A Metapoetics, 1984). The author 
pays close attention to the unstable range of the concepts of modernism/ 
postmodernism in east european cultural milieux. The monograph is then 
further divided into four parts, entitled respectively: Between the Old and 
New Biologisms, Prestructuralism and Anti-Darwinism, Paleontologists’ 
Summer and, finally, Morphologism: An Attempt at (Re)constructing a Cer-
tain Concept within Literary Studies.

The first, most extensive part of the monograph provides an overwiew of 
the cultural and historical roots of literary theoretical biologism in mod-
ernist Russia, starting from Goethenian morphology and Schellingian na-
ture philosophy, and moving via Positivist naturalism to Neo-Romantic 
vitalist trends in Western european philosophy and biology. An extensive 
study of the biologist assumptions of Russian intellectual culture consi- 
derably changes the concept of the all-european range of the anti-positivist 
(and simultaneously antinaturalist) breakthrough in the humanities, which 
has been passed on by eurocentric historians of science. It calls for the revi-
sion of the canonical anti-positivist exponents, such as the epistemological 
and methodological emancipation of cultural studies (Kulturwissenschaf-
ten) from natural studies (Naturwissenschaften). Research proves that the 
division of knowledge into the natural sciences and the humanities, he- 
ralded by the Baden Neo-Kantian school of Wilhelm Windelband and 
Heinrich Rickert, was neither definite nor conclusive. The anti-positivist 
turn by no means excluded the humanists’ exploitation of biological con-
cepts and methodologies, but instead redefined the relation between the 
two disciplines, according to the new self-awareness of the humanities and 
modern self-knowledge of the natural sciences.

Prestructuralism and Anti-Darwinism reveals close correlations be-
tween Russian modernist literary scholarship and anti-Darwinian theories 
of biological evolution entangled in complex relations with the Marxist or-
thodoxy of the first half of the 20th century. The proposed overview of the 
concepts of literary evolution demonstrates that prestructuralism was deep-
ly embedded in debates over fundamental epistemological and ontological 
questions posed simultaneously in Lebensphilosophie, theoretical biology, 
and in the socio-ideological discourse of post-revolutionary Russia.

Paleontologists’ Summer provides a methodological and ideological 
overview of the interdisciplinary “semantic paleontology” and the history 
of folklore, which emerged under the influence of Nikolai Marr’s linguistic 
doctrine known as Japhetidology. Remarkably enough, not until recently 
have theoretical and methodological problems of “cultural paleontology” 
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been adequately documented and estimated. The dominance of Marrism 
between 1930 and 1950 in Russian linguistics and cultural studies, and Sta-
lin’s critique of Marrism in 1950, precluded the development of a systematic 
body of historical knowledge of the Marr school and its disciples. Special 
attention is paid to Olga Freudenberg’s literary theoretical zaum, which as-
similates both Lev Berg’s nomogenesis, ernst Cassirer’s philosophical prin-
ciples and Marrist linguistics.

The last chapter of the monograph attempts to reconstruct the as-
sumptions and systematise the varieties Russian morphologism. Resting on 
Goethean morphology, it focused on issues of internal structure and the 
evolution of literary forms. Research has indicated that there are two essen-
tial branches of the Russian morphologism. The first includes mechanicism 
in its three varieties: anatomic, physiological, and holistic. The second, anti-
mechanicist, branch can be further divided into Goethean transformation-
ism, literary aromorphoses and the Paleontologies. The latter occurred in 
two varieties: Lamarckian paleoembryological morphologism and the pale-
ontology of folklore, which emerged under the influence of the Darwinian 
theory of adaptation.

The monograph’s conclusion, entitled The Locks of Tartu, presents the 
biologically-oriented “Moscow-Tartu school of semiotics” of the second half 
of the 20th century as a “sluice-gate” for the utopian and totalising biologism 
of early Russian modernism. Vyacheslav Ivanov’s studies on the propensity 
of the brain and human culture for asymmetry, and yurii Lotman’s concepts 
of the semiosphere and the explosive evolution of culture, are the examples 
contre coeur of the new version of the Russian biologism. Remarkably, it 
is the Tartu and Moscow semioticians who took Olga Freudenberg, Boris 
yarkho, Vladimir Propp and other biologists across the borders of the my-
thogenic zone of Russian modernism in the first part of the 20th century, 
and prepared the soil for their recontextualization in the international field 
of the humanities.
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Fundacja zapewnia Laureatom pokrycie kosztów wydania książki 
w serii Monografie FNP oraz honorarium.  

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Prace należy składać 
w Fundacji w dwóch egzemplarzach (wydruk oraz wersja 

elektroniczna), wraz z wypełnionym wnioskiem. 
  

Od 2011 roku wydawcą serii Monografie FNP jest  
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu. Oprócz wersji papierowych książki będą dostępne 
również w formie e-book. Ponadto tytuły wydane  

w poprzednich latach będą zamieszczane na stronie internetowej  
www.fnp.org.pl/monografie w formule Open Access.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach 
www.fnp.org.pl

www.fnp.org.pl/monografie



dotycHczas w sErii 
monograFiE FnP 

ukazały się nastęPującE tytuły

1995
Jerzy Michalski, Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. 

Mably i konfederaci barscy
Magdalena Micińska, Między Królem Duchem a mieszczaninem. 
Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu 

XIX i XX wieku (1890–1914)
Dariusz Słapek, Gladiatorzy i polityka.  

Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej
Maciej Soin, Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza

Wojciech Wrzosek, Historia  – Kultura – Metafora.  
Powstanie nieklasycznej historiografii

1996
Jerzy Bobryk, Akty świadomości i procesy poznawcze

Teresa Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku
Józef Maciuszek, Obraz człowieka w dziele Kępińskiego

Janusz Ruszkowski, Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata. 
Studium romantycznego millenaryzmu

Teresa Rysiewska, Struktura rodowa w społecznościach 
pradziejowych

Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Osobiste doświadczenie a 
przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego

Andrzej Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda 
Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm



1997
Zbigniew Bokszański, Stereotypy a kultura

Andrzej Dziubiński, Na szlakach Orientu. Handel między Polską 
a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII wieku

Jan Hartman, Heurystyka filozoficzna
Jacek Leociak, Tekst wobec Zagłady  
(O relacjach z getta warszawskiego)

Sławomir Mazurek, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej  
i polskiej 1917–1950

Jacek Migasiński, W stronę metafizyki. Nowe tendencje 
metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku

Tomasz Mikocki, Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna... 
Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej

Ryszard Nycz, Język modernizmu.  
Prolegomena historycznoliterackie

Łucja Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów
Józef Piórczyński, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia
Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny

Joanna Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły.  
Tybetańskie koncepcje soteriologiczne

Szymon Wróbel, Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja 
kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?

1998
Jacek Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne  

Mistrza Wincentego Kadłubka
Jan Doktór, Śladami Mesjasza-Apostaty

Alina Motycka, Nauka a nieświadomość.  
Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia



Cezary Wodziński, Światłocienie zła
Ryszard Zajączkowski, „Głos prawdy i sumienie”. Kościół  

w pismach Cypriana Norwida
Piotr Żbikowski, „...bólem śmiertelnym ściśnione mam serce...” 

Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej  
w latach 1793–1805

1999
Łukasz Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 

1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego
Henryk Domański, Prestiż

Marcin Kula, Anatomia rewolucji narodowej  
(Boliwia w XX wieku)

Wojciech Tomasik, „Inżynieria dusz”. Literatura realizmu 
socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”

Michał Tymowski, Państwa Afryki przedkolonialnej
Andrzej Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu
Grzegorz Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer

2000
Hanna Bojar, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie 

III Rzeczypospolitej Polskiej
Bogusława Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny  

w życiu kobiety
Katarzyna Cieślak, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. 

Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo
Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa

Agnieszka Fulińska, Naśladowanie i twórczość.  
Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu



Grzegorz Grochowski, Tekstowe hybrydy
Andrzej Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego

Gerard Labuda, Święty Wojciech.  
Biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier

Lech Leciejewicz, Nowa postać świata.  
Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej
Paweł Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego

Wojciech Sady, Spór o racjonalność naukową.  
Od Poincarégo do Laudana

Danuta Sosnowska, Seweryn Goszczyński: biografia duchowa
Tomasz Stryjek, Ukraińska idea narodowa  

okresu międzywojennego
Przemysław Urbańczyk, Władza i polityka  

we wczesnym średniowieczu
Magdalena Zowczak, Biblia ludowa.  

Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

2001
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu

Iwona Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu
Maciej Soin, Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina

Wojciech Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli 
wczesnochrześcijańskiej

2002
Henryk Domański, Polska klasa średnia

Magdalena Heydel, Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej
Kazimierz Kondrat, Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych



Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości
Krzysztof Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim 

wobec Żydów w latach 1855–1915
Stanisław Łojek, Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności

Tomasz Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania  
o psychoanalizie

Marek Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...”  
Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej

Zbigniew Nerczuk, Sztuka a prawda.  
Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem
Ewa Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczności.  

Kant, Fichte, Hegel
Wawrzyniec Rymkiewicz, Ktoś i Nikt.  
Wprowadzenie do lektury Heideggera

Barbara Szmigielska, Marzenia senne dzieci 

2003
Wojciech Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. 

Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
Małgorzata Czarnocka, Podmiot poznania a nauka

Adam Fitas, Głos z labiryntu.  
O pismach Karola Ludwika Konińskiego

Maciej Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego
Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło.  

Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa
Antoni Mączak, Nierówna przyjaźń.  

Układy klientalne w perspektywie historycznej



2004
Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego

Przemysław Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku
Alicja Jarzębska, Spór o piękno muzyki.  

Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku
Agnieszka Kluba, Autoteliczność – referencyjność – 

niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939)
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich

Franciszek Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle 
rzymskiego prawa prywatnego

Maciej Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. 
Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej

Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki
Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. 

Współczesna debata i jej źródła
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1918–1923
Radosław Sojak, Paradoks antropologiczny.  

Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa
Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja.  

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

2005
Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie  

w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym
Magdalena Górska, Polonia – Respublica – Patria.  

Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku



Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki 
powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Jerzy Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. 
Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim 

Azerbejdżanie
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce  

do początku XIII wieku

2006
Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości.  

Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX  
i na początku XX wieku

Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości 
Henryka Grynberga

Zbigniew Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego 
w Polsce po 1989 roku

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki
Rafał Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna 

w literaturze i filmie
Józef Piórczyński, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej 

skończoności Fryderyka Jacobiego
Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Nasze wewnętrzne dialogi.  

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka
Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-

katolickie w Polsce i na Białorusi
Stanisław Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej.  

Problem społecznej genezy zjawiska



2007
Katarzyna Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna  

w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800–1811
Jakub Kloc-Konkołowicz, Rozum praktyczny w filozofii Kanta  
i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia
Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną.  

Utopia technologiczna Stanisława Lema
Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą.  

O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Aneta Pieniądz, Tradycja i władza.  

Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774–875
Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności.  

Kolej w literaturze polskiej
Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek 

polskiego Oświecenia i zwiastuny romantyzmu

2008
Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. 

Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki
Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela.  

Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
Maciej Potz, Granice wolności religijnej w państwie 

demokratycznym. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz 
stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

w latach 90. XX wieku
Beata Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 

polskiego futuryzmu 



Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski

2009
Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia.  

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej
Jacek Gądecki, Za murami.  

Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli grodzonych w Polsce
Maciej Gorczyński, Prace u podstaw.  

Polska teoria literatury w latach 1913–1939
Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów.  

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy 

dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
Stanisław Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce  

i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy 

(XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?
Robert Poczobut, Między redukcją a emergencją.  

Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
Artur Przybysławski, Buddyjska filozofia pustki

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna.  
Koncepcje, metody, ograniczenia

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy.  

Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego
Adam Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy.  
Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografii Polski i Rusi



2010
Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu

Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna  
Edwarda Abramowskiego

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych

Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna  
w filozofii analitycznej

Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 
Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.  
O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne  
w średniowiecznej Europie

Jan Wasiewicz, Oblicza nicości.  
Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

2011 
Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga?  

W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku
Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy.  

Tożsamość diasporyczna pokolenia młodych Tybetańczyków  
w Indiach

Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku.  

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Bartosz Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism.  

Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy
Monika Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. 

Fenomenologia ciała Michela Henry’ego



Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki  
w Polsce międzywojennej

Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy: 
 studia nad wizerunkiem zmarłych w greckich epigramatach 

nagrobnych w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej
Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa  

i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

Dorota Zygmuntowicz, Praktyka polityczna.  
Od Państwa do Praw Platona

w Przygotowaniu
Łukasz Afeltowicz, Laboratoria, instrumenty  

i kolektywy badawcze: praktyka naukowa w perspektywie 
usytuowanego i rozproszonego poznania

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium 
tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Anna Kutaj-Markowska, Dwa przełomy.  
Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Michał Łuczewski, Wieczny naród. Naród i religia w Żmiącej.
Wprowadzenie do integralnej teorii narodu

Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. 
Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku

Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm
Paweł Załęski, Społeczeństwo obywatelskie: 

 projekt neoliberalny


