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i w alki wybiegał ku czemuś, co leżało poza granicam i jego natu ra- 
ldstycznego stulecia; ku takiem u pojm owaniu sztuki, które czyniło 
ją  znacznie bliższą duchowi, poznaniu, «krytyce» niż «naturze»” .

Maria C ym borska-L eboda

Pomyłka gatunkowa

Bogdan Rogatko: Utopia Młodej Polski.  Łódź 1972
Wydawnictwo Łódzkie, ss. 232+4, 12 ilustracji.

W stęp zaw iera ważną instrukcję dla czytelnika 
tej książki. Jest nią zdanie wskazujące „zasadniczy cel” — „cel po
pularyzatorsk i” (s. 6). Instrukcja  ta jasno określa jedyną perspekty
wę, w której wszystkie zdania tej p racy  powinny zyskać zgodne z 
autorskim i zam ierzeniam i znaczenia. Oczywiście, jest w łaśnie tak 
tylko przy założeniu, że ta  instrukcja nie jest skutkiem  upraw ianej 
często i szeroko po wszelkich „w stępach”, „w prow adzeniach” i „uw a
gach w stępnych” — kokieterii, niezręcznie w prowadzającej m om ent 
oficjalnej skromności, skryw ającej nieoficjalną nieskromność lub za
pobiegającej posądzeniom o zbyt wygórowane ambicje. Jeśli zaś jest 
takim  skutkiem , to niech sobie autor trochę przez to pocierpi. P rzy j
miemy bowiem zupełnie serio i możliwie konsekw entnie to założenie, 
spraw dzając książkę pod tym  kątem.
„Cel popularyzatorski” — za tym  krótkim  hasłem  k ry ją  się jednak 
wcale skomplikowane i „ndekrótkie” m anipulacje. W ydaje się, że 
można zbudować dla nich — w ystarczającą na recenzyjny użytek — 
teorię, k tóra w yglądałaby tak: otóż działanie popularyzatorskie ist
nieje wobec dwu różnych typów świadomości i dwu obsługujących 
je języków, będąc tym  samym trzecim  typem  świadomości i języka, 
prawdopodobnie o nieco mieszanym  charak terze i stąd o niezbyt du
żym stopniu samodzielności. To „istnienie wobec” należy rozumieć 
tak, że owo działanie ma na celu przybliżenie obu pozostałych języ
ków na terenie własnego języka, k tó ry  byłby wobec tego językiem  
w  pewnym  sensie pośredniczącym. Z kolei ten  „pewien sens” jest 
jednakże różny w obu kierunkach, jakie idą od działania populary
zatorskiego: jeden biegnie w stronę języka potocznego tych, których 
świadomość jest przedm iotem  działania p rak tyk  popularyzatorskich, 
drugi zaś w stronę dziedziny w yspecjalizowanej (np. nauki), k tórej 
wartości m ają być popularyzowane. A zatem  od strony owej świado
mości potocznej pośredniczenie polega na takiej organizacji wypo
wiedzi popularyzatorskiej, k tóra by ujm ow ała przedm iot będący 
własnością nauki w sposób zdolny do przejęcia go przez język po
toczny. Od strony zaś nauki pośredniczenie to  polega na dostosowa



niu tych przedm iotów do wspomnianego przejęcia. M amy tu  więc 
do czynienia ze specyficzną usługą, która powinna się charak te ry 
zować cechą zbliżonej do potocznej zrozumiałości z jednej, m inim al
nym  odkształceniem  przenoszonych przedm iotów z drugiej strony. 
Te dwie cec'hy mogą wzajem nie na siebie nastaw ać i rozm iar ich pro
centowego udziału w całości tego typu poczynań jest uzależniony od 
aktualnie panującego obyczaju.
W ynika z tego wszystkiego, że pod względem stosunku do przedm io
tu, jakim  się zajm uje, nasza domena nie jest domeną samodzielną. 
Ten przedm iot jest przedm iotem  już skonstruow anym  na innym  ob
szarze, w naszym  w ypadku — obszarze nauki. Nie jest zatem  popu
laryzacją jego konstruktorką, czyli z n a tu ry  nie potrafi brać w prost 
z em pirii jakichkolw iek „półproduktów ”, aby uczynić z nich po 
określonych m anipulacjach wyłącznie w łasny produkt. A jeszcze 
inaczej — jeśli tak , to nie potrafi w prost i samodzielnie reprezento
wać jakiejkolw iek em pirii przednaukow ej.
P raktycznie te zasady realizują się różnie w różnych popularyzac
jach i ta różność zależy prawdopodobnie od odległości istniejącej m ię
dzy językiem  potocznym a językiem  nauki. Ta odległość inaczej się 
przedstaw ia wobec tego w hum anistyce (jeśli coś takiego jednego 
istnieje), inaczej w naukach przyrodniczych czy m atem atycznych. 
W hum anistyce ta odległość jest najm niejsza i to właśnie powoduje 
wiele w niej zaburzeń — a od strony języka i świadomości potocznej 
większość pokus prostodusznych w eryfikacji i na ogół — jako skutek 
— nieprostodusznych interw encji. „Profanow i” obdarzonem u w y
łącznie taką świadomością nigdy nie przyjdzie do głowy weryfikować 
w prost fizyka czy m atem atyka, ale zawsze może on czuć się w p ra 
wie spraw dzając hum anistę. Nie bez różnych skom plikowanych 
i obiektyw nych powodów tak się dzieje, ale czasem ma się ochotę 
przypuszczać, że w owym m atem atycznym  czy przyrodniczym  od
cięciu się od „profana” jest m om ent czegoś w  rodzaju znakomitego 
spry tu  społecznego czy zręczności socjotechnicznej, dzięki czemu ta 
ka nauka może mieć względny spokój. To jest tym  bardziej praw do
podobne, jeśli się zważy, ileż podobnych do hum anistycznych kło
potów metodologicznych, rozwojowych i m erytorycznych przeżyw a
ją te nauki — gdyby tylko spojrzeć na nie w skali bardziej h isto
rycznej, nie zaś tylko w optyce dzisiejszej euforii technologicznej. 
Skutk i tej bliskości widać zresztą nie tylko w postawach użytkow ni
ków świadomości potocznej, ale także w postaw ach twórców sam ej 
nauki. W hum anistyce m am y bardzo często do czynienia z łataniem  
dziur m ateriałem  w yobraźni potocznej, co w literaturoznaw stw ie ob
jaw ia się najw yraźniej poprzez w staw ki skrycie lub otw arcie k ry 
tycznoliterackie. Czasem naw et pod nazwą któregoś z naukowych 
działów literaturoznaw stw a upraw ia się najczystszą kry tykę lite rac
ką świadom ie w ten  sposób w ykorzystując wysoki prestiż nauki.
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Przyk łady  można by czerpać z działalności wielu znakomitości w 
historii naszej polonistycznej dyscypliny.
Z takim i założeniami podchodzim y teraz do książki Bogdana Rogat
ki. W tym  podejściu czujem y się uspraw iedliw ieni nie tylko owym 
zwięzłym  autookreśleniem  ze wstępu, ale także jeszcze dodatkowo 
określeniem  prak tyk  popularyzatorskich M archlewskiego. O nich 
Rogatko pisze tak:
„Cykl ten (...) odznaczał się walorami popularyzatorskimi w najlepszym tego 
słowa znaczeniu. Rzeczowość, żywy i przystępny język, barwny, ale bez prze
rostu m etaforyki styl, wreszcie wystarczająca ilość niezbędnych objaśnień po
partych gruntowną znajomością przedmiotu (...)” (s. 102).

W w ielu m om entach zgadza się ta  charakterystyka z wyłożoną wy
żej „teorią  popularyzacji” .
Bez większego trudu  da się w  tej książce zidentyfikować kilka odręb
nych typów  zdań (choć są tu  i zdania o charakterze mieszanym), k tó 
rych  związek autom atycznie charakteryzuje  stopień jej spójności 
i jednocześnie poziom popularyzatorskiej poznawczości.
N ajbardziej charakterystyczne i najw ażniejsze ze względu na swój 
„organizatorski” status są tu  zdania, które w sposób bardzo w yrazi
sty i jednoznaczny dokonują wartościowania opisywanych zjawisk, 
przede wszystkim  wobec skali przydatności tych zjawisk w naszej 
współczesności — najczęściej są one przybite junackim i w ykrzykni
kami. Na razie może tylko dw a przykłady: „Gorzko doświadczonemu 
naszem u pokoleniu, pokoleniu realistów nie powinno zabraknąć nig
dy poryw ających a głębokich m yśli!” (s. 215), „skazał się na nieu
chronną kieskę... Oby stała  się ona przestrogą przed więzieniem po
tężnej i twórczej myśli w zbyt egocentrycznej jaźni!” (s. 33). Zdania 
tego 'typu — częste, choć celowo w ybraliśm y tu  najjaskraw iej błysz
czące tem peram entem  autora — ze względu na swą siłę w artościu
jącą organizują, nadają kształt wszystkim  innym  zdaniom tej książ
ki. W śród tych innych zdań da się wyróżnić jeszcze takie: zdania 
„spraw ozdawczohistoryczne” , które pokazywać m ają rzeczywisty 
wygląd opisywanych przedm iotów, zdania cudze historyczne (po pro
stu cytacje z om aw ianych autorów), zdania wprowadzające cudzą 
wizję tych przedm iotów (naukową najczęściej). Otóż interw encje 
tych chęci, które organizują Rogatce owe zdania w prost w artościu
jące, w wym ienionych typach zdań są bardzo widoczne i nie może 
być inaczej. W zdaniach „spraw ozdawczohistorycznych” objaw ia siię 
to poprzez w ybór tylko pew nych aspektów działalności om awianych 
kry tyków  (do czego się Rogatko na ogół przyznaje), i to w dodatku 
takich aspektów, które m ają — jak sądzi au tor — łączność z naszymi 
współczesnymi interesam i. Tak zatem  te zdania „sprawozdawczohi
storyczne” nie są wcale bezinteresow ną i beznam iętną relacją h isto
ryczną: om awiani k ry tycy  są tak  konstruow ani, by mogli w m iarę 
jasno i krótko odpowiadać na nasze pytania.
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Podobnie jest ze zdaniam i-cytacjam i: ich interesow ny wygląd wy
nika z tego, że nie można nigdy zacytować odpowiednio wiele tekstu 
(zatem pom ija się kontekst), trzeba się posługiwać montażem, cyta
cje zaś naw et obszerniejsze trzeba w tedy pociąć „w ypustkam i” (tak 
jest np. w cytacji z Feldm ana na s. 74—75). Na nieco innej, choć i tak 
podobnej, zasadzie pojawia się tu cudza — na ogół konkurencyjna — 
wizja tej samej rzeczywistości, o której trak tu je  Rogatko. Już we 
wstępie m am y zapowiedź kontrow ersji i zostaje ona istotnie spełnio
na. W dość dziwny jednakże sposób: do tekstów Jazowskiego, Wyki, 
Podrazy-K w iatkow skiej odsyła Rogatko jako do tekstów znanych, 
nie przedstaw iając ich, i polem izuje z nimi jakby w czasie ich nie
obecności (ta obecność wskazana jest najw yżej czysto bibliograficz
nym  przypisem). Podobnie jak  w momentach, w których o polemikę 
już nie idzie: tak  skąpo inform uje Rogatko np. o znaczeniu term inu 
„m odernizm ” „nadanym  mu przez Kazim ierza W ykę” (s. 202). Jeśli 
jest tak, to te wszystkie zabiegi apelują po prostu do czytelnika do
brze czy naw et bardzo dobrze poinformowanego. Tak też się dzieje 
na poziomie niektórych obecnych w książce aluzji stylistycznych: 
iluż ludzi wie, do .czego aluduje ty tu ł końcowego rozdziału Spojrze
nie wstecz? Tak też jest w końcu z niektórym i szczegółami erudycyj- 
nymi: w staw iając np. w cytacji z Grzym ały („wnikliwego duszoznaw- 
cy” , s. 64) in terw encyjne ,,(!)” przy pochwale Pomoru Orkana, za
kłada jego znajomość itp. Zresztą te wszystkie m niemania o odbior
cy u jaw niają się w prost w takim  zdaniu: „M atuszewski należy do 
najbardziej znanych w naszym społeczeństwie krytyków  Młodej 
Polski” (s. 34). ' ‘ '
To wszystko, cośmy opisali, jest procedurą w zasadzie norm alną w 
tekstach o historii: i ten organizujący wpływ głównych zdań, i za
sada interesow nego wyboru tekstów  i aspektów, i stosunek do kon
kurencji, i wreszcie apel do wybranego typu odbiorcy. Rzecz w tym  
jednak, jak  dalece spójną całość stanow ią razem  te m anipulacje i ja 
kie — przede wszystkim  — są te zdania organizujące. A zatem — 
jak  to jest u Rogatki?
Ze zdań już cytow anych i z innych, które niżej, chyba dość jasno w y
nika ich prow eniencja term inologiczna i problem owa — miejscem 
ich narodzin jest po prostu i przede wszystkim  współczesna publicy
styka gazetowa. Stąd właśnie bierze się nieostrość i niejasność za
sadniczych w niej term inów. „U topia” to  po prostu coś niem ożliwe
go do realizacji w rzeczywistości em pirycznej — choć może być cza
sem „piękna” , to jednak zawsze się przez tę  niemożliwość degraduje. 
Dziwniej jest z kategorią „k u ltu ry ” — najp ierw  oznacza ona zestaw 
spraw  i insty tucji, k tórym i k ieru je  np. u nas odpowiednie m inister
stwo. D latego może Rogatko bez w ahania napisać o Feldmanie: „Za 
wszelką cenę pragnął zachować czystość rąk. A gdzież indziej można 
było znaleźć lepsze po tem u w arunki niż w dziedzinie kultury , na
w et gdy się o nią... walczyło?” (s. 77) lub przy Irzykowskim: „w y-
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obrażając sobie, że z dziedziny ku ltu ry  można bezpośrednio przejść 
do życia praktycznego” (s. 153), czy też kiedy mówi o „pozakulturo- 
w ych przyczynach” rozkładu polskiej k u ltu ry  (s. 60). Dopiero w 
szkicu o Brzozowskim m am y inform ację, że ku ltu ra  może obejmować 
w szystkie elem enty ludzkiego świata, ale ma to ten skutek, że już nie 
bardzo wiadomo, jak ten  term in funkcjonuje w szkicu podsum ow u
jącym . W nim bowiem pisze się znów o „wartościach kulturow ych” 
jako „wartościach dla człowieka najisto tn iejszych” (s. 215) lub
wprow adza się podział na „ideę” i „ku ltu rę” (term in „ideowo-kul- 
tu ra ln y ” na s. 216).
Do tego można dołączyć jeszcze kilka innych kategorii: „społeczny” 
(„S taw iając na pierwszym  miejscu spraw ę osobowości tw órcy ogra
niczano tym  samym  zasięg społecznego oddziaływania szituki” , s. 
211), ..m etafizyczny”, „k ry tyka” („Obok sztuki równie doniosłą (...) 
rolę wyznaczał Brzozowski krytyce artystycznej. W ynikało to stąd, 
że k ry tyka  stanowiła podstawę jego m etody filozofowania” , s. 190), 
„etyczny” (,,etycznego  — bo twórczość jego w yrastała z głęboko emo
cjonalnego stosunku do rzeczywistości, z doświadczeń własnego ży
cia” , s. 197), „indyw idualizm ” itd.
Ta prow eniencja ujaw nia się też na poziomie problemowym: dlate
go w łaśnie wszędzie szuka Rogatko problem u ku ltu ry  masowej (w 
szkicu o Krzywickim  ku ltu ra  masowa to „ku ltu ra  wspólna” , s. 95— 
96), dlatego rozdziela dzieła na stronę artystyczną i in te lek tualną 
(szkic o Przybyszewskim, s. 26), m otyw uje ocenę zjawisk innym i zja
wiskami późniejszym i („jak wykazała historia”). Dlatego też w przę- 
ga się i naiw ny domysł (np. czy m łody M archlewski interesow ał się 
sztuką), i dość w ątpliw e kategorie psychologiczne (jak „nietow arzy- 
skość” czy „zaściankowość psychiki” przy Irzykowskim). Dziwna 
więc wyziera zza tego nie tylko przeszłość, którą Rogatko sądzi, ale 
także i teraźniejszość, w imię której Rogatko sądzi. Jest ona zesta
wem kilku hasłowych problemów, istn iejących w dodatku w pewnej 
od siebie osobności. Dlatego może żywość współczesną O rtw ina mo
tywować w ten oto sposób, że w ,,naszej epoce” także odnajdujem y 
„echa heroicznego tragizm u i idei jedności wszechludzkiej, tea tru  
m onum entalnego i patosu codzienności, m itotw órczej roli sztuki 
i k ry tyki filozoficznej (...)” (s. 61).
Jeśli teraz przypom nim y sobie naszą „teorię popularyzacji” i przy
m ierzym y do powyższych stw ierdzeń, to okaże się, że w  książce Ro
gatki m am y zdecydowanie tylko jeden język. Praw ie konsekw entnie 
wygląda on tak, jak to opisywaliśmy, i jedynym  odstępstwem  jest 
tylko tu i ówdzie ów apel do odbiorcy dobrze poinformowanego. Ale 
i ta konsekwencja, i ta niekonsekwencja świadczą o tym, że nie jest 
to książka popularyzatorska (zbliża się do takiej może w szkicu 
o Brzozowskim). Gdyby tak było, to Rogatko popularyzow ałby w łas
ną wizję młodopolskich problem ów skonstruow anych językiem , k tóry  
je s t jednocześnie własnością domniemanego odbiorcy p rak tyk  po
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pularyZatorskich. Zam iast zatem  zmieniać w pewnym  miejscu świa
domość tego odbiorcy — jeszcze by się go tu  utw ierdzało w jego ję
zyku. Czytelnik uwiedziony językową swojskością i inform acją
0 „zasadniczym  celu” został w gruncie rzeczy wprowadzony w błąd. 
Istotnie, pisarstw o popularyzatorskie może używać z powodzeniem 
chw ytu: „chodź, pokażę ci, że problem y twoje były żywymi elemen
tam i św iata ci obcego”, ale zwykle nie ciągnie się go do końca, w 
pew nym  m iejscu zręcznie odkładając go na korzyść dążenia do uka
zania m aksym alnie obszernej wizji tego św iata obcego. To wszystko 
jest tym  bardziej ważne, że Rogatko w konsekwencji staje się dla 
w łasnej współczesności już za dobry (przypochlebia się?), posądza
jąc ją  bezustannie na serio o kuzynostwo z Brzozowskim, Irzykow
skim czy Ortwinem .
Ta przecząca oficjalnym  zamiarom „jednojęzyczność”, reprezento
w anie w zasadzie tylko własnej wizji, charak ter tego języka, wygląd 
współczesności — na wszystko to pozwala się mniej lub bardziej ofi
cjalnie w  innym, niż chciałby Rogatko, miejscu. Otóż właśnie: Utopia 
Młodej Polski, w ydaje się po prostu dziełkiem krytycznoliterackim  
na istniejącym  dziś w Polsce poziomie tego typu refleksji o lite ra tu 
rze. Trzeba by wymagać, aby autor się do tego w odpowiednim m iej
scu odważnie przyznał, Choć wiadomo, że pisarstw o popularyzator
skie jest o nieba trudniejsze od przebyw ania w dzisiejszej krytyce 
literackiej. Należałoby teraz zatem rozpocząć inną ocenę tej książki 
— poprzestajem y jednak na tym  pierwszym  geście porządkującym , 
jakim  jest włożenie jej z powrotem  w rodzinny kontekst. 
W ydawnictwo Łódzkie ozdobiło tę książkę oryginalną in terpunkcją, 
licznymi „literów kam i” („papularność”), a także grubszym i błędam i 
w rodzaju: Krzywicki — „renesansow y um ysł dziewiętnastego  wie
k u ”, „percypuje” zam iast „partycypuje”, „n a tu ry ” zamiast „kul
tu ry ” .

Wojciech Głowala

OLP czyli tour (Uhorizon 
dwustu lat literatury polskiej

Do kogo zwraca się dzisiaj historyk litera tu ry , 
jeśli chce wyjść poza forum  specjalistyczne? Problem  ten staw iano 
już w „Tekstach” parokrotnie. Dobrą okazję do skonfrontow ania go 
z praktycznym i potrzebam i naszego życia stw arza m onum entalna pu
blikacja zbiorowa Insty tu tu  Badań L iterackich — Obraz literatury  
polskiej X I X  i X X  wieku  1.
1 Wydano już całą, czterotomową Literaturę polską w  okresie realizmu i n a 
turalizmu,  kończą się prace nad podobnych rozmiarów Literaturą okresu M ło
de j  Polski, z której brakuje jeszcze drukującego się tomu IV, w druku jest po-
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