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Narracyjny zwrot: poznanie, etyka, ideologia 
 

Na marginesie swych rozwa a  o twórczo ci Miko aja Leskowa 
Walter Benjamin pisa  w latach trzydziestych XX wieku, e 
„sztuka opowiadania ma si  ku schy kowi”1. Prawie sto lat pó -
niej mo na powiedzie , e si  myli . Opowiadanie, opowie , 
narracja towarzysz , s  obecne w yciu codziennym nie tylko  
w postaci tradycyjnych form dyskursywnych i literackich, ale 
podbi y tak e reklam , komunikacj  masow  i media elektro-
niczne. Narracje pozostaj  cz ci  ludzkiego do wiadczenia 

ycia, a ponadto, wed ug niektórych, s , je li nie sposobem ra-
cjonalizacji wiata, to przejawem aktywno ci „narracyjnego 
umys u”. Wraz z ich obecno ci  we wszystkich obszarach kultu-
ry coraz cz ciej pojawiaj  si  pytania o ryzyko nadmiernej nar-
ratywizacji ycia, o to, czy nie jest ona kolejn  form  alienacji? 

Refleksja o narracji d ugo zarezerwowana by a przede 
wszystkim dla literaturoznawców i literatów, rzadziej dla j zy-
koznawców czy historyków. Tymczasem  poczynaj c od lat 
siedemdziesi tych  poj cie narracji na dobre zadomowi o si   
w innych obszarach nauki, m.in. w historii, etnologii, filozofii  
i psychoanalizie. Od kilkunastu lat za spraw  narracyjnego 

________________ 

1 W. Benjamin, Narrator. Rozwa ania o twórczo ci Miko aja Leskowa, prze .  
K. Krzemieniowa, w: Anio  historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Or ow-
ski, Wydawnictwo Pozna skie, Pozna  1996, s. 241. 
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zwrotu zaczyna ono tak e by  coraz cz ciej stosowane w psy-
chologii, socjologii, medioznawstwie i pedagogice, medycynie  
i ekonomii.  

Narracyjny zwrot, który utrwali  si  w my leniu europej-
skim i ameryka skim w latach osiemdziesi tych po epoce teorii 
i „formalizmów”, zainicjowa , jak mawia James Phelan, swoisty 
imperializm narracyjny, który zaznaczy  si  w szczególno ci w 
ostatnich dziesi ciu latach zarówno w zjawiskach literackich, jak 
i w sposobie opisu tera niejszo ci oraz przesz o ci. Amerykanie, 
kontynuuj c refleksj  Francuzów, znale li nawet w refleksji nad 
narracj  uzasadnienie dla studiów humanistycznych na uniwer-
sytetach coraz silniej podporz dkowanych idei rentowno ci  
i u yteczno ci ekonomicznej. Z kolei medioznawca znad Se-
kwany, Christian Salmon, wprowadzi  termin storytelling (ko-
nieczno  organizowania faktów w histori ), by wskaza  na 
obecno  narracyjnych struktur w dyskursach ekonomicznych 
(management), politycznych, psychologicznych i dziennikar-
skich. Poj cie to sta o si  globalnym sloganem cz cym w sobie 
bardzo ró norodne zjawiska: kampanie reklamowe, narracje 
konstruowane wokó  markowych produktów oraz renesans 
opowiadania, snucia opowie ci na g os dla publiczno ci.  

Narrativist turn ma  mimo swoich lokalnych, specyficznych 
wersji  pretensje uniwersalistyczne. Narracje opowiadaj  wszy-
scy i maj  one wspóln  struktur . Punktem wyj cia tej ksi ki 
b dzie refleksja nad narracj  we Francji pod koniec lat sze -
dziesi tych, gdzie strukturalizm czyni opowie  jedn  z zasad-
niczych form dyskursu i komunikacji. Formalizm i struktura-
lizm przyczyni y si  do wylansowania narracji, która sta a si  
bardzo produktywna w poszukiwaniu i opisie takich uniwer-
salnych struktur, jak mit czy ba . Odkrycie przez zachodnich 
strukturalistów prac W adimira Proppa da o impuls do rozwoju 
narratywistycznej refleksji. Jeden z g ównych aktorów francu-
skiego strukturalizmu Roland Barthes przyczyni  si  do wpro-
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wadzenia narracji w obszar refleksji nad histori , antropologi   
i sztukami wizualnymi. Prace Gérarda Genette’a czy Algirdasa-
Juliena Greimasa pog bia y strukturalistyczne opisy narracji, 
zamykaj c j  jednak w tekstualnej rzeczywisto ci. Niezwykle 
silny kryzys o wieceniowego i nowoczesnego paradygmatu, 
który mia  miejsce w pod koniec lat siedemdziesi tych, dopro-
wadzi  do przewarto ciowania wielu poj , w tym tak e poj cia 
narracji, i otworzy  okres sporów oraz dyskusji dotycz cych 
znaczenia i funkcji narracyjnych struktur w procesie poznawa-
nia, rozumienia i przedstawiania wiata. Mówi c o ko cu meta-
narracji, ujawniaj c narracyjne schematy w nauce, Jean-François 
Lyotard przyczyni  si  do niezwyk ej kariery samego poj cia  
w dyskursie akademickim. Julia Kristeva i Paul Ricoeur, pole-
mizuj c ze strukturalizmem, d yli zarówno do w czenia nar-
racji do opisu i zrozumienia ludzkiej to samo ci, jak i ludzkiego 
do wiadczenia czasu i historii.  

Punktem wyj cia do rozwa a  prezentowanych w tej ksi ce 
by  strukturalistyczny zwrot w humanistyce, który ukaza  pot -
g  narracji i jej uniwersalny charakter. Autor odchodzi jednak 
od strukturalistycznego i komunikacyjnego podej cia, zostawia 
na boku omówione ju  gdzie indziej spory dotycz ce formy  
i postaci narracji. Chodzi tutaj przede wszystkim o inspirowan  
psychoanaliz  refleksj  nad potrzeb  i pragnieniem tworzenia 
opowie ci, nad konieczno ci  konfigurowania ludzkiego do-
wiadczenia w fabu . Nie jest intencj  tej pracy historyczne  

i tematyczne przedstawienie narracyjnego zwrotu, gdy  by o to 
ju  przedmiotem wielu opracowa , monografii i s owników.  
W zebranych tutaj tekstach staram si  pokaza  problemy i pyta-
nia, jakie zrodzi  narracyjny zwrot w jego francuskiej wersji oraz 
w jej ró norodnych kontynuacjach. Ponadto wa nym ich celem 
jest poodkre lenie konsekwencji, jakie narracyjne my lenie 
wnios o do kultury, historiografii, psychoanalizy i literatury. 
Czytelnik odnajdzie w wielu tekstach lady krytycznego nasta-
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wienia wobec kognitywistycznych uj  narracji, redukuj cych 
narracj  i opowiadanie do bardzo prostych struktur – percepcji  
i empatii. Umys  narracyjny nie jest bohaterem tej ksi ki, cho  
padaj  w niej pytania o pami , wyobra ni  i narracyjn  to sa-
mo . Autor, wskazuj c na obecno  struktur narracyjnych  
w ró nego rodzaju dyskursach, uwypukla i eksploruje ró nic  
pomi dzy narracj  literack  i nieliterack , pokazuje odmienno  
literatury w sposobie traktowania opowie ci.  

W pierwszej cz ci „Narracja, historia i formy” podj ta zo-
sta a próba wyja nienia wspó czesnego rozumienia narracji oraz 
dokonano syntetycznego opisu jej ewolucji. Pokazano, jak nar-
racyjna konfiguracja staje si  form  w adzy, podstaw  to samo-
ci i prób  nadania spójno ci tematycznej, przyczynowej i cza-

sowej yciu. W nast pnych dwóch rozdzia ach zosta y podj te 
kwestie relacji narracji z fikcj , histori  i pami ci . Szczególny 
akcent po o ono na podkre lenie i uchwycenie ró nic w my le-
niu narracyjnym Haydena White’a i Paula Ricoeura. Inne rozu-
mienia opowie ci literackiej oraz historycznej, jak te  inne uj cie 
kwestii fikcji, pami ci i wyobra ni, jest wynikiem odmiennej 
koncepcji j zyka u tych dwóch my licieli. Cz  t  zamyka roz-
dzia  po wi cony wspó czesnemu zjawisku storytelling oraz 
obecno ci narracji we wspó czesnej kulturze medialnej i cyfro-
wej. Druga cz  ksi ki „Narracje i fantazmaty” rozpoczyna si  
od przedstawienia stanowisk wobec opowie ci w psychoanali-
zie, która odwo uje si  do niej od samego pocz tku i uznaje 
umiej tno  jej artykulacji za warunek sukcesu terapeutycznego. 
Psychoanalitycy ró nych orientacji uznaj , e nie wiadome pra-
gnienia ukryte s  przede wszystkim w mowie, ujawniaj  si   
w metaforach i fabu ach, symbolach i postaciach. Freud, Lacan, 
Kristeva i Žižek pos uguj  si  narracj  jako elementem kon-
strukcji to samo ci i nigdy nie zapominaj , e opowie  mo e 
okaza  si  kolejn  iluzj  i mask  utrudniaj c  samopoznanie.  
O ile dla Lacana i Žižka opowiadanie i fantazja mog  prowadzi  
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do alienacji i s  bliskie ideologii, to Kristeva upatruje w wielo-
warstwowym do wiadczeniu narracyjnym, które najpe niej re-
alizuje si  w literaturze, szans  na odrodzenie podmiotu i pogo-
dzenie ycia i kultury. Zwrócono tak e uwag  na sta  obecno  
struktur narracyjnych w grze i zabawie oraz na ich blisko   
z fikcj  i fantazmatem. Rozdzia  o czytelniku kryminalnych nar-
racji zwraca uwag  nie tylko na kompensacyjny charakter lektu-
ry, ale i na kwestie etyczne zwi zane z narracj , z aktem opo-
wiadania anga uj cym zarówno narratora, jak i czytelnika.  
W ostatniej cz ci „Od narracji do literatury” podj ty zostaje na 
pocz tku opis krytycznych postaw wobec narracji oraz wobec 
to samo ci narracyjnej, która jest jej efektem. Nie mog c uciec 
od narracji, literatura pozostaje zawsze jej krytyk , podwa e-
niem stereotypowych, narracyjnych schematów i konwencji. 
Przywo ane w tej cz ci teksty literackie, jak np. askawe Jona-
thana Littella, pokazuj  bulwersuj ce i prowokacyjne wykorzy-
stanie tradycyjnie i w sko pojmowanej narracji: literatura  
pozwala opowiada  nie tylko ofiarom, ale i katom oraz morder-
com. Opowiadanie literackie, wolne od utylitarnych i pragma-
tycznych celów, staje si  instrumentem obrony, terapii oraz pró-
b  uzyskania autonomii wzgl dem literatury, czyli ostatecznie 
wzgl dem siebie. Cz  t  ko czy rozdzia  b d cy refleksj  nad 
graniczno ci  s owa w literaturze, nad mo liwo ci  mówienia  
o rzeczywisto ci, nad ryzykiem zawieszenia referencji s owa.  

 

  

 


