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KRYTYKA NARRACYJNA
W EGZEGEZIE ANGIELSKOJEÎZYCZNEJ

Od lat 80. XX wieku coraz czeÎsÂciej w egzegezie stosuje sieÎ metodeÎ zwanaÎ
analizaÎ narracyjnaÎ, krytykaÎ narracji (lub narracyjnaÎ) lub ¹narratologiaÎº1. Metoda ta wykorzystywana jest gøoÂwnie do analizy tekstoÂw narracyjnych Biblii.
Za twoÂrceÎ krytyki narracyjnej uwazÇany jest Gerard Genette2. Podstawy
teorii narracji opracowaø Seymour Chatman3. Wprowadziø on dualistyczne rozroÂzÇnienie mieÎdzy tresÂciaÎ narracji a sposobem, w jaki ta tresÂcÂ jest wyrazÇana. Tak
wieÎc narracja zawiera dwa elementy: opowiadanie (story), czyli tresÂcÂ narracji,
oraz sposoÂb opowiadania, a wieÎc formeÎ narracji (discourse), stanowiaÎcaÎ jej
skøadnik retoryczny.
Analiza narracji przeprowadzana jest w roÂzÇny sposoÂb. Np. Wilhelm Egger
w swojej metodologii øaÎczy analizeÎ narracyjnaÎ z semiotycznaÎ4. Nieco inaczej
¹uprawiajaÎº krytykeÎ narracyjnaÎ egzegeci angielskojeÎzyczni.
Jako wzoÂr stosowania krytyki narracyjnej søuzÇycÂ mozÇe do dzisiaj praca
Davida Rhoadsa i Donalda Michie'a pt. Mark as Story5 oraz dzieøo Alana
Culpeppera pt. Anatomy of the Fourth Gospel6. Rhoads i Michie stwierdzili,
zÇe liczni krytycy literaccy odroÂzÇniajaÎ tresÂcÂ narracji od jej formy, czyli jej retoryki. TresÂcÂ odnosi sieÎ do tego, co jest opowiadane. Podstawowymi elementami
narracji saÎ wydarzenia, bohaterowie i sceneria. Retoryka zasÂ odnosi sieÎ do
1
W jeÎzyku angielskim narrative criticism, narratological criticism lub narratology; w jeÎzyku
niemieckim: narrative Analyse lub ErzaÈhltextanalyse; w jeÎzyku francuskim: analyse narrative.
2
G. Genette, Discours du reÂcit, Paris 1972, tøum. ang. J.E. Lewin, Narrative Discourse: An
Essay in Method, Ithaca 1980. Dla narratologii bardzo wazÇna byøa tezÇ praca, ktoÂraÎ w 1978 r.
opublikowaø amerykanÂski teoretyk literatury S. Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure
in Fiction and Film, Ithaca 1978.
3
UwzgleÎdniajaÎc praceÎ Genette'a, a takzÇe dzieøa, ktoÂre napisali Roland Berthes, Claude
Bremond, Tzvetan Todorow i inni francuscy narratologisÂci.
4
W. Egger, Methodenlehre zum Neuen Testament. EinfuÈhrung in linguistische und historischkritische Methoden, Freiburg 1987.
5
D. Rhoads, D. Michie, Mark as Story. An Introduction to the Narrative of a Gospel, Philadelphia 1982.
6
R.A. Culpepper, Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design, Fortress 1984.
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tego, jak historia jest opowiadana. Poprzez sposoÂb opowiadania usiøuje ona
wywrzecÂ pewien wpøyw na czytelnika. Dlatego mozÇemy odroÂzÇniacÂ to, co jest
opowiadane, od tego, jak dana historia jest opowiadana. Historia i retoryka
w narracji saÎ nierozdzielnie ze sobaÎ powiaÎzane; ale dla celoÂw analizy mozÇna
odroÂzÇniacÂ pewne rysy narracji. Pierwszym krokiem analizy wedøug Rhoadsa
i Michie'a jest odroÂzÇnienie tresÂci narracji, czyli jej historii, od formy narracji,
czyli jej retoryki. Ukazaøy sieÎ takzÇe teoretyczne opracowania posÂwieÎcone analizie narracyjnej7. Za podstawowaÎ praceÎ ciaÎgle mozÇna uwazÇacÂ dzieøo Marka
Allana Powella pt. What is Narrative Criticism?.
Dla angielskojeÎzycznej krytyki narracyjnej charakterystyczne jest odroÂzÇnianie tresÂci narracji, czyli opowiadania (story), od sposobu opowiadania
(discourse). W tresÂci narracji analizowane saÎ takie elementy, jak: wydarzenia
(events), postacie, czyli osoby, bohaterowie (characters)8 oraz okolicznosÂci (settings)9. PowiaÎzanie tych elementoÂw tworzy fabuøeÎ, czyli akcjeÎ (plot): ktosÂ robi
cosÂ dla kogosÂ w okresÂlonym czasie i miejscu.
Opowiadania dotyczaÎce tych samych wydarzenÂ, osoÂb i scenerii mogaÎ bycÂ
opowiedziane w roÂzÇny sposoÂb. Tak wieÎc takzÇe sposoÂb wyrazÇania (discourse),
czyli to, w jaki sposoÂb historia jest opowiadana, jest przedmiotem zainteresowania krytyki literackiej. W sposobie opowiadania analizowane saÎ takie czynniki, jak: punkt widzenia narratora, kolejnosÂcÂ, w jakiej relacjonowane saÎ wydarzenia, stosowanie sÂrodkoÂw artystycznych, np. ironii, powtoÂrzenÂ, symbolizmoÂw. ZwroÂcenie uwagi na te czynniki pozwala krytykowi okresÂlicÂ znaczenie
danej historii w sÂwietle sposobu, w jaki jest ona opowiedziana10.

7

M.A. Powell, What is Narrative Criticism? A New Approach to the Bible, Minneapolis 1990;
M.A. Powell, The Bible and Modern Literary Criticism. A Critical Assessment and Annotated
Bibliography, New York 1992; Mark and Method. New Approaches in Biblical Studies, red.
J.C. Anderson, St.D. Moore, Minneapolis 1992; G. Aichele i in., The Postmodern Bible, Yale
1995. W jeÎzyku polskim metoda narracyjna przedstawiona zostaøa w ksiaÎzÇkach: R. Bartnicki,
Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja, Warszawa 19962, s. 291-306; 20033, s. 284-299;
J. Czerski, Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997, 181-223 oraz w artykuøach:
W. Rakocy, Metoda narracyjna w interpretacji tekstu biblijnego, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº
(dalej: RBL) 48(1995), s. 161-168; tenzÇe, Nowe metody analizy literackiej w egzegezie Nowego
Testamentu, w: WsteÎp do Nowego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, PoznanÂ 1996 (WPS 3),
s. 545-554; S. Szymik, Podstawowe aspekty analizy narracyjnej tekstu biblijnego, RBL
49(1996)90-103; tenzÇe, Metoda narracyjna jako propozycja dialogu z tekstem, w: JeÎzyk Biblii. Od
søuchania do rozumienia, red. W. Pikor, Kielce 2005, s. 11-20.
8
Characters to osoby (bohaterowie) pojawiajaÎce sieÎ w narracji. TakaÎ definicjeÎ podaje
M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms, New York 1981, s. 20.
9
TamzÇe, s. 175, Abrams okresÂla setting jako miejsce lub czas, lub uwarunkowania spoøeczne,
w ktoÂrych dziaøa bohater (A ¹settingº is the place or time or social circumstances in which a characters acts). J.D. Kingsbury (Matthew as Story, Philadephlia 1986, s. 27) stwierdza, zÇe w konteksÂcie
opowiadania Mateusza (Matthew's story) szczegoÂlne znaczenie majaÎ okresÂlenia czasu i miejsca.
10
Por. Powell, The Bible..., s. 9.
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Wydaje sieÎ, zÇe pozÇyteczne beÎdzie zwieÎzøe przedstawienie najwazÇniejszych,
wskazanych wyzÇej elementoÂw krytyki narracyjnej.
1. OPOWIADANIE (STORY)

KazÇde opowiadanie zawiera trzy elementy: wydarzenia, postacie i okolicznosÂci.
1.1. WYDARZENIA (EVENTS)

Zdaniem S. Chatmana, podejmujaÎc analizeÎ narracyjnaÎ, nie mozÇna ujmowacÂ
wydarzenÂ w sposoÂb zbyt waÎski11. ZauwazÇa on, zÇe wydarzenia mogaÎ obejmowacÂ
moweÎ, mysÂli, a nawet uczucia i spostrzezÇenia. Odpowiednio, mowa i wypowiedzi Jezusa przytoczone w Ewangeliach same saÎ wydarzeniami i powinny bycÂ
uwazÇane za czeÎsÂcÂ narracji.
a) RdzenÂ i kataliza w opowiadaniu wydarzenia
Roland Barthes podkresÂla, zÇe nie wszystkie wydarzenia saÎ roÂwnie wazÇne.
NiektoÂre z nich, nazwane przez Barthesa rdzeniami, saÎ tak istotne, zÇe nie
mozÇna ich usunaÎcÂ bez zniszczenia logiki narracji. Inne, nazywane katalizami,
mogaÎ zostacÂ usunieÎte bez naruszenia podstawowej fabuøy (chocÂ usunieÎcie ich
mozÇe zmniejszycÂ skutecznosÂcÂ lub jakosÂcÂ estetycznaÎ tekstu). Zidentyfikowane
rdzenie opowiadania powinny wykazywacÂ logicznaÎ progresjeÎ wypadkoÂw, a wieÎc
determinowacÂ dalszy rozwoÂj narracji12.
Zdaniem M.A. Powella, biblisÂci, nadajaÎc pewne znaczenie hierarchii wydarzenÂ, w niewielkim stopniu jednak korzystali z koncepcji wprowadzenia pojeÎcÂ: rdzenia i katalizy13.
b) KolejnosÂcÂ wydarzenÂ
Gerard Genette i inni badacze zwroÂcili uwageÎ na relacje czasowe, ktoÂre
rzaÎdzaÎ przytaczaniem wydarzenÂ przez narratora14. Narrator mozÇe wyprzedzacÂ
11

Chatman, dz. cyt., s. 43-44. W przeszøosÂci w wyniku takiej koncepcji pojawiøa sieÎ faøszywa
dychotomia mieÎdzy materiaøem narracyjnym i materiaøem wypowiedzi w Ewangeliach.
12
UjeÎcie Barthesa przedstawiono w interpretacji S. Chatmana (dz. cyt., s. 36).
13
Zdaniem Powella (What is Narrative Criticism?, s. 36), prawdopodobnie dlatego, zÇe istnieje
niewiele obiektywnych kryterioÂw pozwalajaÎcych na tego typu rozroÂzÇnienia. Natomiast Chatman
(dz. cyt., s. 55-56) uwazÇa, zÇe ten podziaø kazÇdy potrafi przeprowadzicÂ. Powell podkresÂla, zÇe w biblistyce takie rozroÂzÇnienia nie saÎ jednak tak oczywiste.
14
Genette, Narrative Discourse... WazÇne rozroÂzÇnienie dotyczy czasu opowiadania i czasu
zwiaÎzanego ze sposobem relacji. Czas opowiadania odnosi sieÎ do kolejnosÂci, w jakiej zdaniem
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czas, zÇeby przyblizÇycÂ czytelnikowi to, co ma sieÎ wydarzycÂ poÂzÂniej, lub tezÇ wroÂcicÂ
do czegosÂ, co juzÇ sieÎ wydarzyøo. RozbiezÇnosÂci mieÎdzy kolejnosÂciaÎ wydarzenÂ
w czasie samego opowiadania i w sposobie opowiadania nazywane saÎ asynchronizmami15.
Do asynchronizmoÂw zalicza sieÎ analepsy, w ktoÂrych wydarzenia saÎ opowiadane z opoÂzÂnieniem, oraz prolepsy, gdzie w opowiadaniu zawarte jest wyprzedzenie majaÎcych nastaÎpicÂ zdarzenÂ16. Analepsy i prolepsy dzieli sieÎ na wewneÎtrzne lub zewneÎtrzne, w zalezÇnosÂci od tego, czy mieszczaÎ sieÎ w ramach parametroÂw czasowych opowiadania (wewneÎtrzne), czy tezÇ je przekraczajaÎ (zewneÎtrzne)17.
c) Czas trwania wydarzenia
Czas, jaki narrator posÂwieÎca na przytoczenie wydarzenia, mozÇe bycÂ zupeønie roÂzÇny od faktycznego czasu trwania wydarzenia. G. Genette wyroÂzÇniø kilka
mozÇliwych zalezÇnosÂci w narracji biblijnej pomieÎdzy czasem opowiadania a czasem zawartym w sposobie przekazu18. Tak wieÎc czas w relacji mozÇe bycÂ kroÂtszy
nizÇ czas opowiadania19; døugosÂcÂ czasu w sposobie opowiadania i w samym opowiadaniu mogaÎ bycÂ roÂwne; czas dotyczaÎcy sposobu prezentacji zatrzymuje sieÎ,
a czas opowiadania mozÇe trwacÂ nadal (G. Genette tego typu ujeÎcia nazywa
elipsami); czas opowiadania zatrzymuje sieÎ, podczas gdy czas zwiaÎzany ze sposobem przekazu trwa nadal20. M.A. Powell, analizujaÎc podziaø G. Genette'a,
podkresÂla, zÇe warto takzÇe zwroÂcicÂ uwageÎ na poznanie tempa narracji czy tezÇ
okresÂlenie, gdzie narrator przyspiesza, a gdzie zwalnia21.

autora, nastaÎpiøy wydarzenia w tworzeniu sÂwiata opowiadania. Czas dotyczaÎcy sposobu opowiadania odnosi sieÎ do kolejnosÂci, w jakiej wydarzenia zostaøy opisane czytelnikowi przez narratora.
15
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 37.
16
Relacja dotyczaÎca sÂmierci Jana Chrzciciela u Mateusza 14 jest analepsaÎ. Natomiast prolepsy jako takie nie wysteÎpujaÎ w Ewangeliach. Jednak biblisÂci czeÎsto stosujaÎ ten termin w szerszym
rozumieniu, odnoszaÎc je do przepowiedni. Zob. Genette, Narrative Discourse..., s. 33-85. Zob takzÇe
R.W. Funk, The Poetics of Biblical Narrative, Sonoma 1988, s. 187-206.
17
Relacje dotyczaÎce sÂmierci Jana u Mateusza 14 saÎ wewneÎtrznaÎ analepsaÎ, poniewazÇ zakøada
sieÎ, zÇe nastaÎpiøa ona w okresie czasu objeÎtym opowiadaniem, zasÂ wspomnienia Mateusza o tym, co
moÂwili starozÇytni prorocy saÎ analepsami zewneÎtrznymi, gdyzÇ przywoøujaÎ wydarzenia, ktoÂre miaøy
miejsce zanim zaczeÎøo sieÎ opowiadanie o Jezusie. Powell, What is Narrative Criticism?, s. 37.
18
Genette, Narrative Discourse, s. 86-112. Zob. takzÇe Chatman, dz. cyt., s. 67-78.
19
Czytelnik dostrzega tu, zÇe w sÂwiecie opowiadania upøyneÎøo wieÎcej czasu nizÇ potrzebowaø
narrator na przytoczenie go (np. dziecinÂstwo Jezusa ujeÎte w jednym zdaniu: ¹DziecieÎ zasÂ rosøo
i nabieraøo mocyº ± èk 2,41).
20
Np. u Mk 7,3-4 narrator, podajaÎc opowiadanie o konflikcie Jezusa z faryzeuszami, zatrzymuje sieÎ, aby przekazacÂ informacje pomocne czytelnikowi w interpretowaniu wydarzenia.
21
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 39.
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d) CzeÎstotliwosÂcÂ wydarzenÂ
Krytycy narracji interesujaÎ sieÎ roÂwniezÇ czeÎstotliwosÂciaÎ, z jakaÎ wydarzenia
nasteÎpujaÎ w opowiadaniu oraz czeÎstotliwosÂciaÎ, z jakaÎ saÎ relacjonowane. G. Genette opisuje tu mozÇliwe zalezÇnosÂci mieÎdzy czeÎstotliwosÂciaÎ zawartaÎ w sposobie
opowiadania i w czasie samego opowiadania. A wieÎc pojedyncza narracja mozÇe
relacjonowacÂ jeden raz wydarzenie, ktoÂre takzÇe wystaÎpiøo jeden raz (to najczeÎstsza i najbardziej naturalna forma opowiadania) lub tezÇ narracja powtarzajaÎca sieÎ kilkakrotnie relacjonuje wydarzenie, ktoÂre wystaÎpiøo tylko jeden
raz. Narracja mozÇe relacjonowacÂ wielokrotnie wydarzenie, ktoÂre takzÇe wysteÎpuje wielokrotnie lub tezÇ w jedynym ujeÎciu relacjonowacÂ wydarzenie, ktoÂre
wysteÎpowaøo wielokrotnie22.
e) PrzyczynowosÂcÂ wydarzenÂ
Aby zrozumiecÂ fabuøeÎ narracji, wazÇne jest roÂwniezÇ rozpoznanie elementoÂw
przyczynowosÂci øaÎczaÎcej wydarzenia. NalezÇaÎ do nich: mozÇliwosÂci dotyczaÎce
takich przypadkoÂw, w ktoÂrych jedno wydarzenie umozÇliwia wystaÎpienie drugiego; prawdopodobienÂstwa, w ktoÂrych jedno wydarzenie czyni prawdopodobnym wystaÎpienie drugiego, oraz warunkowosÂcÂ, gdy jedno wydarzenie spowodowaøo drugie23.
Wedøug S. Chatmana zasada przyczynowosÂci jest tak mocna, zÇe czytelnik
spodziewa sieÎ powiaÎzanÂ i w rzeczywistosÂci beÎdzie je zakøadaø, jezÇeli nie zostaøo
to wprost wypowiedziane24.
f) Konflikt
IntegralnaÎ czeÎsÂciaÎ narracji saÎ opozycje. Konflikt mozÇe wystaÎpicÂ na roÂzÇnych
poziomach. NajczeÎstszy jest konflikt mieÎdzy dwiema postaciami przyjmujaÎcymi
roÂzÇne punkty widzenia lub majaÎcymi niezgodne cechy charakteru, mieÎdzy postaciami i okolicznosÂciami czy mieÎdzy osobami a ich sÂrodowiskiem. Postacie
mogaÎ takzÇe bycÂ przedstawione jako pozostajaÎce w konflikcie ze spoøeczenÂstwem, z Bogiem lub tezÇ same ze sobaÎ25.
PoszczegoÂlne wydarzenia skøadajaÎce sieÎ na opowiadanie mogaÎ bycÂ analizowane pod wzgleÎdem tego, co wnoszaÎ do rozwinieÎcia i rozwiaÎzania konfliktu
w narracji jako caøosÂci. W miareÎ jak w narracji rozwija sieÎ konflikt, mozÇe
pojawicÂ sieÎ jakiesÂ nowe zagrozÇenie albo dotychczasowe zostacÂ usunieÎte. Z dru22
23
24
25

Genette, Narrative Discourse, s. 86-112.
TamzÇe.
Chatman, dz. cyt., s. 45-46.
L. Perrine, Story and Structure, New York 19744, s. 44.
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giej strony sedno konfliktu mozÇe pozostacÂ takie samo, zmieniajaÎc jedynie swojaÎ
intensywnosÂcÂ26.
Konflikt mozÇe pozostacÂ nierozwiaÎzany w narracji. NierozwiaÎzane konflikty
bardziej zwracajaÎ uwageÎ czytelnika. Czytelnik zastanawia sieÎ, co zrobiøby na
miejscu danej postaci, jak rozwiaÎzaøby konflikt i jakie wydarzenie byøoby jego
skutkiem.
AnalizujaÎc wydarzenia warto postawicÂ nasteÎpujaÎce pytania:
. Jakie wydarzenie miaøo miejsce w danym epizodzie? Co sieÎ zdarzyøo
w tym fragmencie?
. Jak wazÇne jest to wydarzenie w poroÂwnaniu z innymi wydarzeniami w tej
historii? Czy jest ono punktem zwrotnym w opowiadaniu, czy jest po
prostu logicznym nasteÎpstwem czegosÂ, co juzÇ sieÎ wydarzyøo?
. Jak opisywane jest wydarzenie w konteksÂcie relacjonowanego czasu?
Czy wysteÎpuje ono poza kolejnosÂciaÎ? Czy jest opowiedziane oszczeÎdnie,
czy tezÇ obfituje w szczegoÂøy? Czy to wydarzenie powtarza sieÎ, czy saÎ inne
odniesienia do tego wydarzenia zawarte gdziesÂ w opowiadaniu?
. W jakim stosunku pozostaje to wydarzenie w relacji do innych wydarzenÂ
w opowiadaniu? DzieÎki czemu byøo mozÇliwe jego zaistnienie? Czy przyczyna ta wpøyneÎøa na prawdopodobienÂstwo czy na koniecznosÂcÂ tego wydarzenia?
. Jakie elementy konfliktu mozÇna dostrzec w danym wydarzeniu? Na
czym polega istota i jaka jest intensywnosÂcÂ konfliktu w tym fragmencie
w poroÂwnaniu z innymi wysteÎpujaÎcymi w tym opowiadaniu? W jaki
sposoÂb konflikt zostaø tu zarysowany, ewentualnie rozwiaÎzany? Czy to
wydarzenie w znaczaÎcy sposoÂb cosÂ wnosi do rozwoju i ostatecznego
rozwiaÎzania konfliktu?
. Jakie wnioski mozÇna wyciaÎgnaÎcÂ co do roli, jakaÎ wydarzenie to odgrywa
w caøej historii? Co wnosi to wydarzenie do akcji caøego opowiadania?27

1.2. POSTACIE (CHARACTERS)

Postacie saÎ bohaterami opowiadania, podejmujaÎcymi roÂzÇnorodne dziaøania. PostacÂ mozÇe bycÂ osobaÎ lub tezÇ grupaÎ osoÂb, a nawet tøumem. Krytycy
narracji zajmujaÎ sieÎ procesem, poprzez ktoÂry autor zapewnia czytelnikowi to,
co jest konieczne do rekonstrukcji postaci na podstawie narracji28.

26
27
28

Powell, What is Narrative Criticism?, s. 43.
TamzÇe, s. 103 n.
TamzÇe, s. 51.
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a) Opowiadanie i pokazywanie
Autor mozÇe ukazacÂ postacie albo moÂwiaÎc o nich czytelnikowi, albo pokaÎc
zuja mu, jakie saÎ postacie w samym opowiadaniu29. W technice moÂwienia
pojawia sieÎ gøos wiarygodnego narratora, ktoÂry moÂwi bezposÂrednio do czytelnika, okresÂlajaÎc dane postacie30. W Ewangeliach preferowanaÎ metodaÎ charakteryzowania postaci jest jednak technika pokazywania. Autor pokazuje czytelnikowi, jakie saÎ postacie poprzez stwierdzenia, ktoÂre przedstawiajaÎ albo ich
wøasny punkt widzenia, albo punkt widzenia innych postaci na ich temat. Technika ta, jak stwierdza M.A. Powell, chociazÇ jest mniej precyzyjna, zazwyczaj
jest jednak bardziej interesujaÎca, gdyzÇ czytelnik musi bardziej zaangazÇowacÂ sieÎ,
zbierajaÎc dane z roÂzÇnych zÂroÂdeø i oceniajaÎc je w celu wyobrazÇenia sobie wizji
danych postaci. Trzeba takzÇe rozwazÇycÂ wiarygodnosÂcÂ postaci, ktoÂrej punkt
widzenia jest przedstawiany31.
b) OceniajaÎcy punkt widzenia
MozÇna moÂwicÂ o oceniajaÎcym punkcie widzenia danej postaci lub grupy
postaci w opowiadaniu. W tym znaczeniu termin ten odnosi sieÎ do norm, wartosÂci i ogoÂlnego sÂwiatopoglaÎdu, ktoÂry kieruje sposobem, w jaki postacÂ patrzy na
sÂwiat i wydaje osaÎdy na jego temat. N. Petersen podkresÂla, zÇe oceniajaÎcy punkt
widzenia zazwyczaj uzÇywany jest do opisu stosunku postaci do prawdy lub
nieprawdy32. M.A. Powell zwraca uwageÎ na to, zÇe narratorzy Ewangelii saÎ
wiarygodni, staÎd tezÇ ich oceniajaÎcy punkt widzenia jest zawsze prawdziwy.
c) Cechy postaci
Postacie mozÇna odroÂzÇnicÂ poprzez cechy, ktoÂre saÎ im przypisywane. S. Chatman opisuje postacie poprzez ¹paradygmaty ich cechº33. Cechy saÎ uwazÇane za
trwaøe wøasnosÂci osobiste. E.M. Forster, na podstawie cech, rozroÂzÇnia roÂzÇne
rodzaje postaci. Przytacza tu np. tzw. postacie wielopøaszczyznowe, ktoÂre posiadajaÎ cechy roÂzÇnorodne, potencjalnie wchodzaÎce w konflikt, oraz postacie
jednopøaszczyznowe, ktoÂrych cechy saÎ spoÂjne i przewidywalne34. NiektoÂrzy
29

W. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago 19832, s. 3-20.
Np. Mateusz moÂwi nam, zÇe JoÂzef jest czøowiekiem sprawiedliwym (1,19), i zÇe Jan jest tym,
do ktoÂrego odnosi sieÎ søowo proroka (3,3).
31
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 51-56.
32
N. Petersen, Point of View in Mark's Narrative, Semeia 12(1978), s. 97-121. Zob. tezÇ
J.M. Lotman, Point of View in a Text, NLH 6(1975), s. 339-352, zwø. 343.
33
Chatman, dz. cyt.
34
Uczniowie Jezusa saÎ najlepszym przykøadem postaci wielopøaszczyznowych ± saÎ odwazÇni,
ale i tchoÂrzliwi. E.M. Forster, Aspects of the Novel, s. 103-18.
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teoretycy literatury moÂwiaÎ o postaciach statycznych i dynamicznych, w zalezÇnosÂci od tego, czy ich podstawowy profil jest staøy, czy tezÇ zmienia sieÎ w trakcie
narracji35.
d) Empatia, wspoÂøczucie, antypatia
Empatia jest zdolnosÂciaÎ odczuwania stanoÂw psychicznych innych ludzi (empatia emocjonalna) oraz umiejeÎtnosÂciaÎ przyjeÎcia sposobu mysÂlenia czy spojrzenia z perspektywy drugiego czøowieka (empatia poznawcza)36.
NajczeÎsÂciej czytelnik jest empatyczny wobec tych postaci, ktoÂre saÎ do niego
podobne (empatia realistyczna) lub tych postaci, ktoÂre reprezentujaÎ to, kim
czytelnik chciaøby bycÂ (empatia idealistyczna)37. NajlepszaÎ okazjeÎ do empatii
realistycznej oferujaÎ uczniowie Jezusa. Nie tylko podzielajaÎ oni zazwyczaj
punkt widzenia Boga, ale takzÇe charakteryzujaÎ sieÎ cechami, ktoÂre prawdopodobnie posiada takzÇe czytelnik38.
WspoÂøczucie zakøada mniej intensywnaÎ identyfikacjeÎ. Czytelnik mozÇe odczuwacÂ wspoÂøczucie dla postaci nawet wtedy, jezÇeli nie podziela jej punktu
widzenia. Jednym ze sposoboÂw na wzbudzenie wspoÂøczucia u czytelnika jest
przypisanie wspoÂøczucia takiej postaci, wobec ktoÂrej czytelnik wykazuje empatieÎ39.
Antypatia, uczucie obcosÂci lub pogardy do niektoÂrych postaci saÎ tworzone
wedøug podobnych mechanizmoÂw. JezÇeli czytelnik odczuwa sympatieÎ z postaciaÎ, ktoÂra przezÇywa awersjeÎ do kogosÂ innego, woÂwczas czytelnik prawdopodobnie roÂwniezÇ beÎdzie czuø awersjeÎ do tych postaci.
AnalizujaÎc postacie, warto postawicÂ nasteÎpujaÎce pytania:
. Kim saÎ postacie w danym epizodzie i czy one pojawiajaÎ sieÎ jeszcze gdziesÂ
w narracji? Czy ktoÂresÂ z tych postaci saÎ reprezentantami grupy postaci,
czy tezÇ peøniaÎ jednostkowaÎ roleÎ w opowiadaniu?
. W jaki sposoÂb w tym fragmencie postacie zostajaÎ ujawnione czytelnikowi? Czy narrator opowiada o nich? Czy dowiadujemy sieÎ o nich poprzez
sprawozdanie o ich czynach, mowach, mysÂlach, lub wierzeniach? Czy
mozÇe dowiadujemy sieÎ o nich z wypowiedzi o czynach, mowach, mysÂlach
lub wierzeniach innych postaci z nimi zwiaÎzanych? Czy jest to spoÂjne
35

Zgodnie z taÎ typologiaÎ, Jezus byøby uwazÇany za postacÂ statycznaÎ w Ewangelii, gdyzÇ chociazÇ
dorasta fizycznie i napeønia sieÎ maÎdrosÂciaÎ (èk 2,40.52), jego cechy charakteru pozostajaÎ takie same.
Z punktu widzenia tego kryterium podziaøu uczniowie zasÂ saÎ bardziej dynamiczni. Powell, What is
Narrative Criticism?, s. 55.
36
Wikipedia.
37
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 56.
38
U Mateusza uczniowie saÎ ludzÂmi maøej wiary (6,30; 8,26; 14,31; 16,8), osobami, ktoÂrych
duch jest ochoczy, ale ciaøo søabe (26,41). Coraz wieÎcej rozumiejaÎ, ale nie zawsze od razu (16,5-12).
39
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 57.
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z tym, co dowiadujemy sieÎ o tych samych postaciach w innych miejscach
narracji?
Co jest rozpoznawczym (wartosÂciujaÎcym) punktem widzenia kazÇdej postaci w danym epizodzie? Czy postacie saÎ nastawione na daÎzÇenie do
prawdy czy nieprawdy? Czy jest to spoÂjne z ich charakterystykaÎ wysteÎpujaÎcaÎ gdziekolwiek w narracji?
Jakie cechy przypisane saÎ kazÇdej z postaci w tym epizodzie? Czy te cechy
pochodzaÎ od cech zasadniczych, czy mozÇe prowadzaÎ do innych wøasÂciwosÂci? Czy cechy rozpoznane tutaj saÎ spoÂjne z cechami przypisywanymi
tym postaciom w innych miejscach narracji? Czy te postacie w caøej narracji opisane saÎ bardziej jako charaktery wybijajaÎce sieÎ, pøaskie, czy stereotypowe?
Czy czytelnik sympatyzuje z ktoÂraÎsÂ z tych postaci? Czy nastawienie narratora albo bohatera do postaci jest czymsÂ zdeterminowane? Czy czytelnik beÎdzie patrzyø na postacie z sympatiaÎ czy antypatiaÎ?40.

1.3. OKOLICZNOSÂCI (SETTINGS)

OkolicznosÂci zapewniajaÎ kontekst dla dziaøanÂ postaci. W pewien sposoÂb
okolicznosÂci integralnie nalezÇaÎ do opowiadania, tak jak wydarzenia i postacie41.
Zdaniem S. Chatmana rozroÂzÇnienie mieÎdzy okolicznosÂciami a postaciami (jedne i drugie nazywa ¹istniejaÎcymiº) stanowi continuum42. Na przykøad tøumy
w narracji Ewangelii czasami moÂwiaÎ i dziaøajaÎ jak postacie, kiedy indziej saÎ
wmieszane w tøo. StanowiaÎ po prostu czeÎsÂcÂ kontekstu, w ktoÂrym muszaÎ dziaøacÂ
postacie. OkolicznosÂci speøniajaÎ liczne funkcje. MogaÎ bycÂ symboliczne, mogaÎ
pomagacÂ w ukazywaniu postaci, okresÂlacÂ konflikt lub zapewniacÂ struktureÎ
opowiadania43. GøoÂwnaÎ funkcjaÎ okolicznosÂci jest ¹przyczynianie sieÎ do nastroju narracjiº44.
a) OkolicznosÂci przestrzenne
OkolicznosÂci dotyczaÎce przestrzeni obejmujaÎ sÂrodowisko fizyczne, w ktoÂrym postacie opowiadania zÇyjaÎ, jak roÂwniezÇ rzeczy, ktoÂre to sÂrodowisko tworzaÎ, takie jak ubrania, sposoby transportu itd.45. UzÇycie opisu w narracji Ewan40

TamzÇe, s. 104.
Zob. Rhoads, Michie, dz. cyt., s. 63.
42
Chatman, dz. cyt., s. 138-41. Zob. tezÇ W. Kort, Narrative Elements and Religious Meanings,
Philadelphia 1975.
43
Rhoads, Michie, dz. cyt., s. 63.
44
Chatman, dz. cyt., s. 141.
45
M. Bal, Narratology: Introduction to the Theology of Narrative, Toronto 1985, s. 45 n., 94.
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gelii jest bardzo ograniczone. Czasem okolicznosÂci przestrzenne saÎ przedstawione jedynie niewielkaÎ wzmiankaÎ, np. ¹Jerozolimaº, ¹goÂraº, ¹sÂwiaÎtyniaº.
b) OkolicznosÂci czasowe
Zdaniem M.A. Powella, odniesienia do okolicznosÂci czasowych mogaÎ bycÂ
dwojakiego rodzaju: chronologiczne i typologiczne. Odniesienia chronologiczne mozÇna dalej podzielicÂ na lokatywne i duratywne. Odniesienia lokatywne
okresÂlajaÎ punkt w czasie, w ktoÂrym akcja ma miejsce. To umiejscowienie w czasie mozÇe bycÂ szerokie (rok lub stulecie) lub waÎskie (dzienÂ lub godzina). Odniesienia duratywne roÂwniezÇ wskazujaÎ chronologiczne, czasowe okolicznosÂci,
ale majaÎ na uwadze trwanie czasu. Np. w Ewangelii Jana przeciwnicy Jezusa
moÂwiaÎ Mu, zÇe sÂwiaÎtynia jerozolimska byøa budowana przez 46 lat (2,20). Odniesienie czasowe nie wskazuje na punkt w czasie, w ktoÂrym sÂwiaÎtynia zostaøa
zbudowana, ale okres, jaki upøynaÎø w czasie jej budowy46.
Odniesienia typologiczne wskazujaÎ na rodzaj czasu, w jakim upøywa dziaøanie47.
Odniesienia do okolicznosÂci czasowych w Ewangeliach saÎ zazwyczaj roÂwnie
kroÂtkie, jak opisy otoczenia czasowego. Takie odniesienia mogaÎ miecÂ bogate
znaczenie konotatywne48. Paul Ricoeur w okolicznosÂciach czasowych rozroÂzÇnia czas ograniczony (mortal time) i czas w wiecznosÂci (monumental time)49.
Czas ograniczony, ziemski, mierzaÎ kalendarze lub zegary. WiecznosÂcÂ wykracza
poza historieÎ. Nie mozÇe bycÂ zmierzona ani przez ludzi w ich sÂwiecie, ani przez
postacie w opowiadaniu. Tym niemniej ludzie majaÎ jednak pewne pojeÎcie, jaki
ten czas mozÇe bycÂ.
c) OkolicznosÂci spoøeczne
OkolicznosÂci spoøeczne obejmujaÎ instytucje polityczne, struktury klasowe,
systemy gospodarcze, zwyczaje spoøeczne i ogoÂlny kontekst kulturowy, ktoÂre
w zaøozÇeniu funkcjonujaÎ w dziele50.
46

Powell, What is Narrative Criticism?, s. 72.
Kiedy narrator Ewangelii Jana moÂwi, zÇe Nikodem przyszedø do Jezusa ¹nocaÎº (3,2), nie ma
na mysÂli wskazania, kiedy spotkanie miaøo miejsce (o ktoÂrej w nocy), ale raczej poinformowanie, zÇe
w tym czasie byøa noc. Powell, What is Narrative Criticism?, s. 73.
48
JezÇeli chodzi o Nikodema, ¹nocº sugeruje pragnienie zachowania poufnosÂci, ale takzÇe, bycÂ
mozÇe, potrzebeÎ osÂwiecenia (J 3,2, 19,21).
49
Zob. P. Ricoeur, Time and Narrative, t. 1-3, Chicago 1984, 1986, 1988. PojeÎcie czasu wiecznego (monumentalnego) jest opracowane gøoÂwnie w tomie drugim i trzecim.
50
NiektoÂrzy uczeni nie przychylajaÎ sieÎ do tego, aby w metodzie narracyjnej analizowacÂ okolicznosÂci, uwazÇajaÎc, zÇe saÎ one bardziej odpowiednie dla analizy historycznej. Jednak jak wskazuje
Rhoads (Narrative Criticism..., s. 413), zastosowanie wiedzy o historii i kulturze pierwszego wieku
47
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AnalizujaÎc okolicznosÂci, czyli scenerieÎ poszczegoÂlnych epizodoÂw, warto
postawicÂ nasteÎpujaÎce pytania:
. Co stanowi przestrzennaÎ, czasowaÎ i spoøecznaÎ scenerieÎ w epizodzie i jak
ona oddziaøuje na nastroÂj narracji? Czy ta sama sceneria wysteÎpuje jeszcze gdziesÂ w narracji, czy jest tylko w danym epizodzie?
. W odniesieniu do scenerii przestrzennej ± jak oddziaøuje fizyczne sÂrodowisko postaci na ich dziaøanie? Jakimi danymi opisane jest fizyczne otoczenie; czy ten typ opisu jest typowy dla narracji? Czy ktoÂrysÂ z fizycznych
rysoÂw ma konotacje symboliczne tutaj baÎdzÂ gdziekolwiek w narracji? Czy
znaczaÎce opozycje (np. ¹wewnaÎtrzº ± ¹zewnaÎtrzº) mogaÎ bycÂ rozpoznane
w odniesieniu do ktoÂrejsÂ scenerii lub czy sceneria wytycza granice mieÎdzy
takimi opozycjami?
. W odniesieniu do scenerii czasowej ± jaki rodzaj odniesienÂ chronologicznych i typologicznych wysteÎpuje w tym epizodzie? Jakie konotacje powiaÎzane saÎ w tej narracji z ¹rodzajem czasuº (np. dzienÂ lub noc, zima lub
lato). Jak to, co tutaj sieÎ wydarza, mozÇe bycÂ interpretowane w sÂwietle
koncepcji czasu caøej narracji (wiecznosÂcÂ lub historia zbawienia)?
. W odniesieniu do scenerii spoøecznej ± jaki jest kulturalny kontekst dla
tego, co wychodzi na jaw w tym epizodzie? Jaka wiedza zakøadana jest
u czytelnika w odniesieniu do instytucji politycznych, struktur klasowych,
systemoÂw ekonomicznych, zwyczajoÂw spoøecznych itp.? Jak te informacje
dotyczaÎ interpretacji tego konkretnego epizodu w konteksÂcie caøej narracji?51.
Â B OPOWIADANIA (DISCOURSE)
2. SPOSO

Drugim aspektem narracji jest sposoÂb opowiadania, ktoÂry odnosi sieÎ do
retoryki narracji, do tego, jak dana historia jest opowiedziana. Opowiadania
dotyczaÎce tych samych wydarzenÂ, postaci i okolicznosÂci mogaÎ bycÂ przekazane
na roÂzÇne sposoby, ktoÂrych wynikiem saÎ roÂzÇne narracje. Cztery Ewangelie saÎ
tego doskonaøym przykøadem.

2.1. PUNKT WIDZENIA

Jednym ze sposoboÂw, w jaki autor wpøywa na czytelnika, jest wywieranie
nacisku, aby czytelnik przyjaÎø punkt widzenia zbiezÇny z punktem widzenia
jako pomocy w zrozumieniu poszczegoÂlnych opowiadanÂ z Ewangelii to nieco inna dziedzina nizÇ
zastosowanie elementoÂw do rekonstrukcji wydarzenÂ historycznych.
51
Por. Powell, What is Narrative Criticism?, s. 72.
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narracji. Dotyczy on norm, wartosÂci i ogoÂlnej wizji sÂwiata, ktoÂre autor ustanawia jako obowiaÎzujaÎce dla opowiadania. OceniajaÎcy punkt widzenia mozÇna
wieÎc okresÂlicÂ jako standardy, poprzez ktoÂre czytelnicy dochodzaÎ do oceny
zdarzenÂ, postaci i okolicznosÂci zawartych w opowiadaniu52.
Ewangelie zakøadajaÎ okresÂlone stanowisko etyczne, przybierajaÎce formeÎ
podstawowego rozroÂzÇnienia mieÎdzy prawdaÎ a nieprawdaÎ, czy sposoby mysÂlenia, postrzegane jako wøasÂciwe lub bøeÎdne. WøasÂciwy sposoÂb mysÂlenia jest
zgodny z punktem widzenia Boga53. BozÇy punkt widzenia mozÇe bycÂ wyrazÇony
bezposÂrednio, ale takzÇe przez anioøoÂw, prorokoÂw, cuda, jak roÂwniezÇ poprzez
sny.
Ewangelie przedstawiajaÎ roÂwniezÇ inny sposoÂb mysÂlenia ± przeciwny BozÇemu punktowi widzenia, a mianowicie oceniajaÎcy punkt widzenia szatana. Szatan, podobnie jak BoÂg, przemawia i dziaøa bezposÂrednio w narracjach lub tezÇ
poprzez posÂrednikoÂw, czyli demony, a nawet poprzez ludzkie postacie (èk
22,3; J 8,44). U Mateusza i Marka, mysÂlenie ¹po ludzkuº jest szczegoÂlnie zaznaczone jako wyrazÇajaÎce punkt widzenia szatana (Mt 16,23, Mk 8,33). IstotnaÎ
opozycjeÎ w Ewangeliach stanowi ¹obmysÂlanie rzeczy BozÇychº i ¹obmysÂlanie
rzeczy ludzkichº54.
ÂW
2.2. RODZAJE NARRATORO

W krytyce narracyjnej czeÎsto wprowadza sieÎ rozroÂzÇnienie pomieÎdzy autorem rzeczywistym a autorem domysÂlnym, czytelnikiem rzeczywistym a czytelnikiem domysÂlnym. Za autora rzeczywistego uwazÇa sieÎ tego, kto stworzyø opowiadanie. Mianem autora domysÂlnego zasÂ jest okresÂlany obraz autora, ktoÂry
wyøania sieÎ stopniowo (razem ze swymi charakterystycznymi cechami) podczas
lektury tekstu. Czytelnikiem rzeczywistym nazywa sieÎ osobeÎ, ktoÂra ma dosteÎp
do tekstu, poczynajaÎc od pierwszych odbiorcoÂw czytajaÎcych tekst lub go søyszaÎcych azÇ po czytelnikoÂw lub søuchaczy nam wspoÂøczesnych. Czytelnikiem
domysÂlnym jest ten, ktoÂrego tekst niejako zakøada albo sam kreuje; ten, ktoÂry
jest w stanie zdobycÂ sieÎ na zabiegi (umysøowe, czy uczuciowe), ktoÂre pozwalajaÎ
znalezÂcÂ sieÎ wewnaÎtrz sÂwiata opowiesÂci i zareagowacÂ nanÂ w sposoÂb odbierany
przez autora rzeczywistego za posÂrednictwem autora domysÂlnego55.
WazÇnym sposobem, w jaki domysÂlny autor prowadzi czytelnika przy zastosowaniu narratora, jest gøos, jakiego uzÇywa on w czasie opowiadania. Proces
52

TamzÇe, s. 23.
J.D. Kingsbury, The Figure of Jesus In Matthew's Story: A Literary-Critical Probe, JSNT
21(1984), s. 3-36.
54
Petersen, art. cyt., passim.
55
Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma SÂwieÎtego w KosÂciele, cz. I B 2.
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opowiadania pociaÎga za sobaÎ ukrytaÎ ¹umoweÎº mieÎdzy autorem a czytelnikiem,
w ktoÂrym ten ostatni zgadza sieÎ ¹ufacÂ narratorowiº56.
Narratorzy roÂzÇniaÎ sieÎ pod wieloma wzgleÎdami57, zmieniajaÎ sieÎ w zalezÇnosÂci
od tego, ile wiedzaÎ i ile chcaÎ powiedziecÂ. W niektoÂrych dzieøach mamy narratora pierwszoosobowego, ktoÂrym mogaÎ bycÂ takzÇe postacie z opowiadania.
M.A. Powell podkresÂla, zÇe narratorzy z Ewangelii moÂwiaÎ jedynie w trzeciej
osobie i nie saÎ postaciami w opowiadaniach. We wszystkich czterech Ewangeliach narratorzy wydajaÎ sieÎ posiadacÂ szerokaÎ wiedzeÎ. PotrafiaÎ zdacÂ relacje nie
tylko z wydarzenÂ publicznych, ale takzÇe prywatnych (na przykøad Mk 14,32-42),
potrafiaÎ powiedziecÂ, co dziaøo sieÎ w dwoÂch roÂzÇnych miejscach w tym samym
czasie (np. J 18,12-27), znajaÎ roÂwniezÇ wewneÎtrzne mysÂli i motywacje opisywanych postaci (np. Mt 2,3). Jednak ich wiedza ma takzÇe ograniczenia. SpostrzezÇenia narratoroÂw saÎ ograniczone przestrzennie i czasowo do kroÂlestwa ziemskiego. Opisy nieba i piekøa saÎ przedstawiane jedynie przez postacie w opowiadaniach, nigdy zasÂ przez samych narratoroÂw58.

2.3. SYMBOLIZM I IRONIA

Symbolika i ironia to przydatne narzeÎdzia retoryczne. W symbolice wøasÂciwe zrozumienie nie jest wypowiedziane i czytelnik musi podjaÎcÂ wysiøek, aby
odnalezÂcÂ prawdziwe znaczenie. Czasami symboliczne saÎ caøe dziaøania lub wydarzenia. Symbolika zakøada uznanie, zÇe dana rzecz oznacza wieÎcej nizÇ poczaÎtkowo wydawaøa sieÎ znaczycÂ, ironia zasÂ, zÇe prawdziwa interpretacja jest tak
naprawdeÎ przeciwna do rzekomego znaczenia59.
56

Booth, Rhetoric of Fiction, s. 3-4.
Franz Stanzel jako pierwszy wyroÂzÇniø trzy podstawowe sytuacje narracyjne: pierwszoosobowaÎ (niem. Ich-ErzaÈhlsituation), auktorialnaÎ (niem. auktoriale ErzaÈhlung) i personalnaÎ (niem.
personale ErzaÈhlung). W sytuacji pierwszoosobowej narrator jest postaciaÎ nalezÇaÎcaÎ do sÂwiata
przedstawionego i uczestniczaÎcaÎ w akcji. Narrator auktorialny jest mniej skonkretyzowany, ale
nadal mozÇna moÂwicÂ o jego obecnosÂci jako osoby ± daje znacÂ o swoim istnieniu przez wtreÎty
i komentarze do przedstawianej fabuøy, jak gdyby na innej pøaszczyzÂnie egzystencji. Narrator
auktorialny nie uczestniczy w akcji, istnieje poza przestrzeniaÎ lub czasem akcji. Narrator personalny nie jest juzÇ wøasÂciwie narratorem, a bezosobowaÎ instancjaÎ narracyjnaÎ. W przypadku tej sytuacji
narracyjnej mozÇna powiedziecÂ, zÇe fabuøa opowiada sieÎ ¹samaº, a ¹opowiadaczº nie ujawnia w zÇaden sposoÂb swojego istnienia jako osoby poza samym aktem moÂwienia (pisania). Narrator ¹chowa
sieÎº za postacie. F. Stanzel, Typowe formy powiesÂci, tøum. R. Handke, w: Teoria form narracyjnych
w niemieckim kreÎgu jeÎzykowym, oprac. R. Handke, KrakoÂw 1980.
58
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 26.
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Ukoronowanie Jezusa koronaÎ cierniowaÎ przez zÇoønierza (Marek 15,17) jest ironiczne, gdyzÇ
to, co w zaøozÇeniu byøo osÂmieszeniem, w rzeczywistosÂci jest zøozÇeniem szczegoÂlnego hoødu kroÂlowi,
ktoÂry panuje poprzez cierpienie. Gdy zÇoønierze pozdrawiajaÎ Jezusa jako ¹KroÂla zÇydowskiegoº, bijaÎ
Go trzcinaÎ i plujaÎ na Niego (Mk 15,18-19), ich wypowiedzÂ stanowi punkt wyjsÂcia niespoÂjny z tym,
co wyrazÇajaÎ ich czyny. R. Scholes, R. Kellogg, Nature of Narrative, New York 1966, s. 240.
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NiektoÂrzy uczeni rozroÂzÇniajaÎ ironieÎ werbalnaÎ i ironieÎ sytuacyjnaÎ. Ironia
werbalna odnosi sieÎ do takiej sytuacji, w ktoÂrej moÂwca w zamierzony sposoÂb
moÂwi jedno, a ma na mysÂli drugie. W ironii sytuacyjnej ludzie nie saÎ sÂwiadomi,
zÇe saÎ ironiczni60.
Czasami jednak ironia jest stosowana w sposoÂb bardziej ukryty. M. Booth
podkresÂla, zÇe czytelnik musi odkrycÂ ironieÎ61. PoniewazÇ z samej swej natury
ironia skøania sieÎ ku subtelnosÂci, nie zawsze mozÇnaÎ jaÎ rozpoznacÂ, a wieÎc istnieje
mozÇliwosÂcÂ, zÇe beÎdzie ona pominieÎta. Pomimo takich puøapek uwaga posÂwieÎcona ironii jest kwestiaÎ zasadniczaÎ dla krytyki narracji. Ewangelie saÎ peøne
ironii62.
A. Culpepper zauwazÇa takzÇe, zÇe zastosowanie ironii i symboliki sprzyja
wielokrotnym lekturom narracji, gdyzÇ ¹nawet najbardziej spostrzegawczy czytelnik nigdy nie jest pewny, czy odebraø wszystkie sygnaøy wysyøane przez
tekstº63.

2.4. WZORY NARRACJI

Wzory narracji obejmujaÎ powtarzajaÎce sieÎ narzeÎdzia strukturalne i zamierzone cechy wykorzystane do zorganizowania i przedstawienia opowiadania.
ObejmujaÎ one uporzaÎdkowanie tekstu w zdania, akapity i rozdziaøy. Jednak we
wspoÂøczesnych wydaniach Biblii wzory tego rodzaju mogaÎ odzwierciedlacÂ decyzje tøumaczy zamiast intencje autora domysÂlnego. Na przykøad system rozdziaøoÂw i wersetoÂw, tak dobrze znany dzisiejszym czytelnikom Biblii, to nowoczesny dodatek do tekstu. ChociazÇ uøatwia on odniesienia, w zÇaden sposoÂb
jednak nie definiuje wzoroÂw, ktoÂre znajdujaÎ sieÎ w samych narracjach64.
David Bauer, ubogacajaÎc systemy opracowane przez Roberta Traina i Howarda Kuista, zaproponowaø okresÂlone kategorie zwiaÎzkoÂw kompozycyjnych
wysteÎpujaÎcych w narracji biblijnej65. NalezÇaÎ do nich: powtoÂrzenia ± oznaczajaÎce ponowne stosowanie takich samych lub podobnych elementoÂw; kontrasty ±
60
Klasyczny przykøad takiej ironii wysteÎpuje w J 11,49-52, gdzie Kajfasz oznajmia, zÇe Jezus
umrze ¹za ludº. Czytelnik uznaje to za sÂwiadectwo zbawiennego skutku sÂmierci Jezusa, chociazÇ
Kajfasz nie zamierzaø tego, aby jego søowa byøy tak interpretowane. D.C. Mueke, The Compass of
Irony, London 1969, s. 19-20.
61
Jest to prawda dla tzw. stabilnej ironii. Zob. M. Booth, A Rhetoric of Irony, Chicago 1974,
s. 5-6.
62
U èukasza, faryzeusz dzieÎkuje Bogu, zÇe nie jest taki jak celnik, nie zdajaÎc sobie sprawy, zÇe
to wøasÂnie celnika BoÂg uzna za usprawiedliwionego (18,9-14); lud Izraela odrzuca swojego Mesjasza; Syn Boga jest oskarzÇony o bluzÂnierstwo przez osoby, ktoÂre same saÎ bluzÂniercami; ludzie
wysteÎpujaÎcy przeciwko Bogu søuzÇaÎ jako niesÂwiadome narzeÎdzia w realizacji woli Boga. Zob. Culpepper, dz. cyt., s. 169-175.
63
TamzÇe, s. 151.
64
Powell, What is Narrative Criticism?, s. 32.
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øaÎczaÎce lub zestawiajaÎce rzeczy, ktoÂre saÎ niepodobne jedna do drugiej lub saÎ
przeciwstawne; poroÂwnania ± øaÎczaÎce lub zestawiajaÎce rzeczy, ktoÂre saÎ jednakowe lub podobne; przyczynowosÂcÂ i uzasadnienia ± porzaÎdkujaÎce narracjeÎ
poprzez zwiaÎzki przyczynowo-skutkowe (przyczynowosÂcÂ to przejsÂcie od przyczyny do skutku, natomiast uzasadnienie ± od skutku do przyczyny). WyroÂzÇnia
sieÎ takzÇe punkty kulminacyjne stanowiaÎce przejsÂcie od mniejszej do wieÎkszej
intensywnosÂci; zwroty ± oznaczajaÎce zmianeÎ od wartosÂci pozytywnej do negatywnej albo odwrotnie; uszczegoÂøowienia i uogoÂlnienia obejmujaÎce przejsÂcie od
szczegoÂøu do ogoÂøu lub odwrotnie; przedstawienie celu, ktoÂre nadaje narracji
struktureÎ od sÂrodkoÂw do wynikoÂw; wzbogacenie odnoszaÎce sieÎ do wøaÎczenia
materiaøu søuzÇaÎcego przygotowaniu czytelnika do dalszej czeÎsÂci; streszczenie
przedstawiajaÎce skroÂt materiaøu, ktoÂry jest omoÂwiony w caøosÂci gdzie indziej,
oraz zapytanie ± jako zastosowanie pytania lub problemu, po ktoÂrym nasteÎpuje
jego rozwiaÎzanie. WyodreÎbnia sieÎ takzÇe inkluzjeÎ odnoszaÎcaÎ sieÎ do powtoÂrzenia
cech na poczaÎtku i na konÂcu jednostki, wymianeÎ zakøadajaÎcaÎ zmianeÎ elementoÂw wedøug okresÂlonego wzoru; chiazm polegajaÎcy na powtarzaniu elementoÂw
w odwroÂconej kolejnosÂci czy wtraÎcenie odnoszaÎce sieÎ do wøaÎczenia jednej jednostki literackiej do drugiej66.
Wszystkie te wzory mogaÎ stosowacÂ sieÎ do jednostek narracyjnych o roÂzÇnych
rozmiarach i roÂzÇnej døugosÂci, od pojedynczych zdanÂ do akapitoÂw lub caøych
ksiaÎg. SÂwiadomie czy nie, kazÇdy z autoroÂw Ewangelii wolaø opowiedziecÂ swoje
opowiadanie o Jezusie w taki, a nie inny sposoÂb. Zostaøy podjeÎte takzÇe decyzje
dotyczaÎce sposobu organizacji i uporzaÎdkowania materiaøu i decyzje te w nieunikniony sposoÂb wpøywajaÎ na zrozumienie opowiesÂci przez czytelnika.
W zakresie ogoÂlnej interpretacji warto postawicÂ nasteÎpujaÎce pytania:
. Jakie sÂrodki retoryczne uzÇyte zostaøy w tym epizodzie? Czy mozÇna wykrycÂ zamierzony symbolizm lub np. ironieÎ? Jakie schematy narracyjne
zostaøy uzÇyte dla ustrukturyzowania tego fragmentu i jego bezposÂredniego kontekstu?
. Co ten epizod, rozumiany w konteksÂcie caøej narracji, moÂwi o domysÂlnym
autorze? Jakie wartosÂci, idee, preferencje kierujaÎ sposobem, w jaki ta
historia jest opowiedziana?
. Jaki efekt ten epizod wywoøa u czytelnikoÂw? KtoÂre elementy narracyjnego dyskursu przyczyniajaÎ sieÎ do uzyskania tego efektu?67
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D.R. Bauer, Structure of Matthew's Gospel: A Study in Literary Design (JSNTSS 31/BALS
15), Sheffield 1988, s. 13-20. Zob. R. Traina, Methodical Bible Study: A New Approach to Hermeneutics, Grand Rapids 1985; (wyd. 1: 1952), s. 50-59; H. Kuist, How to Enjoy the Bible, Richmond
1939.
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* * *

PodsumowujaÎc, warto podkresÂlicÂ, zÇe krytyka narracyjna jest tylko jednaÎ
z metod synchronicznych. Zgodnie z zaleceniem Papieskiej Komisji Biblijnej
stosowanie tej metody powinno bycÂ uzupeønione analizami diachronicznymi:
¹Metoda historyczno-krytyczna jest nieodzowna w naukowym studium starozÇytnych tekstoÂwº .
Streszczenie
Analiza narracyjna jako jedna z metod analizy tekstu biblijnego rozwineÎøa sieÎ
pod koniec lat 80. XX w. W artykule autor wskazuje twoÂrcoÂw i prekursoroÂw tej
metody (G. Genette, S. Chatman, D. Rhoas, D. Michie, A. Culpepper), nasteÎpnie
omawia podstawowe elementy narracji: tresÂcÂ i formeÎ (story, discours) oraz sposoby
ich analizy. W aspekcie tresÂciowym analizie podlegajaÎ wydarzenia, postacie i okolicznosÂci, w warstwie zasÂ formalnej analizowane saÎ okresÂlone zabiegi narracyjne decydujaÎce o sposobie przekazania danego wydarzenia. Autor zaznacza, zÇe analiza narracyjna nie powinna bycÂ stosowana w sposoÂb wyøaÎczny, ale wraz z innymi metodami,
przede wszystkim, metodaÎ historyczno-krytycznaÎ.
S ø o w a k l u c z o w e: egzegeza, analiza narracyjna, narratologia
K e y w o r d s: exegesis, narrative criticism, narratology
Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma SÂwieÎtego w KosÂciele, w: Interpretacja Biblii
w KosÂciele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistoÂw polskich, tøum. i red.
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