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POZYTYWIZM:  MIÊDZY  NOWOCZESNO�CI¥  A  MODERNIZMEM

U kolebki modernizmu artystycznego stoi nowoczesno�æ ujmowana jako d³u-
gotrwa³y proces racjonalizacji i �odczarowywania �wiata� 1; pozytywizm za�, ro-
zumiany jako �wiatopogl¹d i epoka polskiej kultury, jest najwy¿szym przejawem
nowoczesno�ci. W zwi¹zku z tym nie ma powodu, by ograniczaæ siê w badaniach
nad modernizmem literackim wy³¹cznie do wieku XX � trzeba siêgn¹æ znacznie
g³êbiej. Na wzór badañ zachodnich mo¿na zacz¹æ od epoki o�wiecenia, a nawet
od renesansu oraz reformacji i tam szukaæ zal¹¿ków nowoczesno�ci. Coraz czê-
�ciej badacze zauwa¿aj¹ z pewnym zdziwieniem cechy modernistyczne w litera-
turze baroku, romantyzmu, pozytywizmu. Pojêcie modernizmu raz bardzo siê roz-
szerza, kiedy indziej za� zawê¿a siê. W ksi¹¿ce Jêzyk modernizmu Ryszard Nycz
nie uwzglêdnia np. tej czê�ci M³odej Polski, któr¹ kiedy� scharakteryzowa³ Kazi-
mierz Wyka jako modernizm polski w³a�nie, wykazuj¹c nb. istotny udzia³ pozyty-
wistycznego �wiatopogl¹du w genezie zjawiska. Modernizm symbolistów, impre-
sjonistów i dekadentów Nycz oddzieli³ od tego, co traktuje jako formacjê mo-
dernistyczn¹ w Polsce, i pozostawi³ na marginesie rozwa¿añ 2. Polska refleksja hi-
storycznoliteracka pilnie wymaga bardziej dyscyplinuj¹cego spojrzenia na pro-
blem modernizmu i nowoczesno�ci (pojêæ tych nie chcê uto¿samiaæ), który bar-
dzo siê zawik³a³ w ró¿nych dyskusjach i próbach przybli¿eñ. Uznanie pozytywi-
zmu za ogniwo polskiej nowoczesno�ci daje szansê pewnego nowego uporz¹dko-
wania problemu modernizmu i nowoczesno�ci w badaniach literackich, a przynaj-
mniej ujrzenia go w nowej perspektywie.

Na gruncie zachodniej kultury modernizm w szeroki sposób pojmuje np. Hans
Robert Jauss, który pocz¹tków zjawiska dopatruje siê ju¿ w literaturze romanty-
zmu � pierwszej wyrazistej odpowiedzi na proces za³amywania siê nowoczesno-
�ci, rozumianej jako wielka formacja oparta na projekcie o�wieceniowym 3.

Maj¹c �wiadomo�æ roli epoki o�wiecenia w polskiej kulturze 4, nale¿y jednak

1 Zob. J. H a b e r m a s, Filozoficzny dyskurs nowoczesno�ci. Prze³. M. £ u k a s i e w i c z.
Kraków 2005, s. 9�13 n.

2 R. N y c z, Jêzyk modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wroc³aw 1997. � K. W y-
k a, Modernizm polski. Wyd. 2, zmien. i powiêksz. Kraków 1966.

3 H. R. J a u s s, Proces literacki modernizmu od Rousseau do Adorna. Prze³. P. B u k o w s k i.
W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przek³ady i komentarze. Red., wstêp R. N y c z. Kraków 1998.

4 Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, O�wiecenie. Próg naszej wspó³czesno�ci. Warszawa 1994.
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wskazaæ na pozytywizm jako na element kluczowy dla kszta³towania siê nowo-
czesno�ci i generowania modernizmu. Pozytywizm to w³a�ciwy czas realizacji
projektu o�wieceniowego w Polsce i jednoczesnej absorpcji dziedzictwa roman-
tyzmu, który nie wype³ni³ samodzielnie paradygmatu polskiej kultury nowoczes-
nej, lecz jedynie go wzbogaci³ o swoisty w¹tek narodowy i martyrologiczny. Bez
tego w¹tku polska nowoczesno�æ staje siê niezrozumia³a, ale te¿ nie mo¿na go nad
miarê faworyzowaæ, gdy¿ wtedy koncepcja polskiej nowoczesno�ci jest nazbyt
jednostronna, a bez komponentu o�wieceniowo-pozytywistycznego wrêcz zafa³-
szowana 5. Nie sposób wiêc zgodziæ siê z tez¹ takich badaczek romantyzmu, jak
Maria Janion czy Alina Witkowska 6, ¿e w Polsce �nowo¿ytno�æ przybiera [...]
zasadniczo kszta³t romantycznego paradygmatu� 7.

To pozytywizm odegra³ u nas rolê kluczow¹ w kszta³towaniu siê nowoczes-
no�ci i modernizmu, a wiêc tê rolê, któr¹ odegra³o o�wiecenie na Zachodzie. Od-
dzia³ywanie o�wiecenia na gruncie polskim, je�li chodzi o szerzenie kultury racjo-
nalistycznej i scjentystycznej, by³o bowiem � z uwagi na zapó�nienia kulturowe
i okoliczno�ci historyczne � do�æ ograniczone. W wieku XIX jego przejawy by³y
rozproszone i przygaszone przez romantyzm, który niejako na wyrost neutralizo-
wa³ niespe³niony projekt o�wiecenia w Polsce.

Pozytywizm to spó�nione o�wiecenie 8. On to dopiero wywo³a³ konsekwencje
podobne do tych, jakie zaistnia³y na zachodzie Europy, a jakie dla ukszta³towania
modernizmu by³y najwa¿niejsze.

Przedstawiciele pozytywizmu �wiadomie i skutecznie odnawiaj¹ projekt o�wie-
ceniowy. Bliski jest im liberalny duch polskiej tolerancji wieku z³otego i dziedzic-
two polskiej reformacji, zw³aszcza Braci Polskich 9. Pokolenie Szko³y G³ównej
w krótkim czasie nadrabia zaleg³o�ci w unowocze�nianiu rodzimej kultury, inten-
syfikuj¹c i kondensuj¹c polskie o�wiecenie. Prowadzi to do tego, ¿e modernizm,
w sensie artystycznym, kszta³tuje siê w Polsce niemal jednocze�nie z pojawieniem
siê analogicznego pr¹du w zachodniej kulturze.

Pozytywizm nie tylko wch³ania tradycje o�wiecenia, ale tak¿e dziedziczy i twór-
czo adaptuje wyzwania romantyczne, które nie do koñca s¹ sprzeczne z ideami
o�wiecenia. Pozytywi�ci maj¹ �wiadomo�æ, ¿e przyjêty przez nich kierunek jest
tylko ostatnim przejawem szerszego procesu kszta³towania siê cywilizacji nowo-
czesnej, który trwa od dawna i na który sk³adaj¹ siê ró¿ne w¹tki emancypacyjne,
wyraziste równie¿ w filozofii romantyzmu. W¹tki te � jak dowodz¹ historycy idei
� maj¹ wci¹¿ swoje konsekwencje dla wspó³czesno�ci 10. Pozytywizm wyrasta z tra-
dycji o�wiecenia siêgaj¹cych �redniowiecza. Wiedz¹ to doskonale Prus, Orzesz-
kowa, �wiêtochowski, Chmielowski 11. Dla W³adys³awa Koz³owskiego punktem

  5 Zob. A. K o w a l c z y k o w a, Wiek XIX: prze³omy, cezury, p³ynno�æ. W zb.: Wiedza o lite-
raturze i edukacja. Ksiêga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Micha³owska,
Z. Goliñski, Z. Jarosiñski. Warszawa 1996.

  6 Polemiczny wobec postawy wymienionych badaczek jest artyku³ G. B o r k o w s k i e j  Po-
zytywizm � blaski i cienie (�Znak� 1996, nr 2).

  7 N y c z, op cit., s. 30.
  8 Zob. S. O p a r a, Nurty filozofii wspó³czesnej. Warszawa 1994, s. 32.
  9 Zob. A. � w i ê t o c h o w s k i, O tolerancji. �Przegl¹d Tygodniowy� 1872, nr 9, s. 65.
10 Zob. np. I. B e r l i n, Rewolucja romantyczna: kryzys w historii my�li wspó³czesnej. W: Zmys³

rzeczywisto�ci. Studia z historii idei. Red. H. Hardy. Prze³. M. F i l i p c z u k. Poznañ b. r.
11 Zob. np. A. Z i e l e ñ c z y k, �ród³a polskiego pozytywizmu filozoficznego. �Droga� 1928,
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zwrotnym w kszta³towaniu siê � jak to okre�la � cywilizacji �realistycznej� jest
Rewolucja Francuska �dzia³aj¹ca w imiê tak zwanych naturalnych praw cz³o-
wieka�.

Wyzwoliwszy ¿ycie ludzkie z powijaków, jakie na nie w³o¿y³y tradycja i przes¹dy, prze-
moc i powaga, wyg³osi³a ona [tj. Rewolucja Francuska] now¹ zasadê, pod³ug której ¿ycie po-
winno siê urz¹dziæ na tych podstawach, jakie w nim samym siê znajduj¹. [...] A jakkolwiek
filozofia ta kosmopolitycznymi swymi tendencjami, abstrakcyjnym sformu³owaniem ¿ycia sta-
nê³a w ra¿¹cej sprzeczno�ci z ¿yciem rzeczywistym, ujawniaj¹cym siê w dziejach i w codzien-
nej praktyce: wszak¿e ju¿ dlatego samego, ¿e ¿ycie uzna³a za pierwszorzêdn¹ kwestiê swych
badañ, ¿e jego czynnikom, tym przynajmniej, które potrafi³a wysnuæ z rozumowej zasady, przy-
zna³a racjonaln¹ konieczno�æ, utorowa³a drogê realistycznemu kierunkowi, samymi b³êdami
swymi rozbudziwszy umys³ z metafizycznej drzemki i zwróciwszy jego lot od pojêæ abstrak-
cyjnych do konkretnych. Ten sam charakter objawia i poezja romantyczna 12.

Rozumienie genezy kierunku pozytywistycznego w Polsce jest w pracy Koz-
³owskiego bardzo nowoczesne: pozytywizm to synteza d¹¿eñ cywilizacji wywo-
³anych przez idea³y o�wiecenia. Przy czym filozof nie traci z widoku polskich
wyzwañ i warto�ci, ukazuj¹c i akcentuj¹c zgodno�æ d¹¿eñ narodowych oraz uni-
wersalnych. W ten sposób daje wyraz owej polskiej odmianie nowoczesno�ci, która
uwzglêdnia ideê narodow¹, ale te¿ w pe³ni korzysta z powszechnych idei o�wie-
cenia. Pozytywi�ci umieszczaj¹ siê we wspólnej przestrzeni polskiej dziewiêtna-
stowieczno�ci, któr¹ ukszta³towa³ romantyzm, lecz jednocze�nie dostrzegaj¹ siê-
gaj¹ce g³êbiej i szerzej korzenie wspó³czesno�ci. Pozostaj¹ w przestrzeni wieku
XIX � dowodzi Józef Bachórz � ale zarazem tê przestrzeñ rozszerzaj¹, daj¹c inne
odpowiedzi na postawione przez romantyków i nie rozstrzygniête pytania � odpo-
wiedzi odwo³uj¹ce siê do zdobyczy racjonalizmu europejskiego 13. Pozytywizm
godzi uniwersalizm o�wieceniowy i swojsko�æ romantycznego dziedzictwa, które
nie by³o wszak tak dalekie od nowoczesno�ci i o�wiecenia, jak to siê zdaje.

W artykule Czy pozytywizm jest kierunkiem antynarodowym Koz³owski dobit-
nie zaznacza, ¿e pozytywizm jest takim samym dobroczynnym darem kultury eu-
ropejskiej dla Polski, jakimi kiedy� by³y chrze�cijañstwo, odrodzenie, reformy
o�wieceniowe i �kierunek Mickiewiczowski� 14. W roku 1890, zaniepokojony od-
radzaniem siê idei plemiennej w �G³osie�, podkre�la:

Obawa zatracenia przez naród swojskich pierwiastków jest strachem dziecinnym i ma³o-
dusznym. Naród nasz jest dzieckiem cywilizacji zachodniej. Pod jej bezpo�rednim wp³ywem
kszta³ci³ siê. Szaleñstwem by³oby dzisiaj, po latach tysi¹cu, zrywaæ z ni¹ i wyszukiwaæ jakich�
¿ywio³ów plemiennych, tak dalece ró¿nych od pierwiastków cywilizacji zachodniej, a¿eby�my
mieli prawo w ich imiê ro�ciæ pretensjê do jakich� odrêbno�ci wobec niej. Ma nasz naród, jak
ka¿dy inny, w³a�ciw¹ sobie indywidualno�æ; indywidualno�æ ta atoli nie wymaga, a¿eby�my

z. 4. � S. F i t a, Pokolenie Szko³y G³ównej. Warszawa 1980, s. 12�13. � H. M a r k i e w i c z, Pozy-
tywi�ci polscy wobec tradycji o�wiecenia. W: Literatura i historia. Kraków 1994. � A. F. G r a b-
s k i, O�wieceniowy antenat pozytywistów � Tadeusz Czacki jako historyk . W: Orientacje polskiej
my�li historycznej. Warszawa 1972.

12 W. K o z ³ o w s k i, Herbert Spencer. W: Pisma filozoficzne i psychologiczne. Lwów 1912,
s. 7�8. Pierwodruk: �Ateneum� 1878, t. 3.

13 J. B a c h ó r z: Pozytywistka na rozdro¿u. W zb.: Prze³om antypozytywistyczny w polskiej
�wiadomo�ci kulturowej koñca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wroc³aw 1986; Ankie-
towe uwagi naprêdce. �Pamiêtnik Literacki� 2002, z. 1, s. 7�8.

14 W. K o z ³ o w s k i, Czy pozytywizm jest kierunkiem antynarodowym? W: Pisma filozoficzne
i psychologiczne. Pierwodruk: �Prawda� 1885, nry 9�10.
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mieli zrywaæ ³¹cz¹ce nas spójnie z cywilizacj¹ i, odsuwaj¹c siê od jej ruchu, zaskorupiaæ siê
w formach, które�my od niej zapo¿yczyli, a które ona teraz odrzuca jako zu¿yte ³achmany 15.

W procesie emancypacji ludzkiego rozumu ma zatem swój udzia³ tak¿e i ro-
mantyzm, którego spadku Koz³owski i inni pozytywi�ci bynajmniej nie lekcewa-
¿¹; ceni¹ go zw³aszcza o tyle, o ile zbli¿a³ siê do ¿ycia i mierzy³ siê z realnymi
potrzebami narodu. Realistyczny kierunek jest bowiem �bezpo�rednim wynikiem
wszystkich korzy�ci i zawodów, jakich dozna³a nasza cywilizacja w swym meta-
fizycznym i romantycznym kierunku� 16.

Tradycje filozoficzne kultury nowoczesnej, w któr¹ polscy pozytywi�ci chc¹
siê wpisaæ, s¹ jeszcze dawniejsze. Charakterystykê filozofii pozytywistycznej
Koz³owski zaczyna od Kanta i empiryzmu brytyjskiego. Inni pozytywi�ci byli
�wiadomi tego, ¿e tradycja wyznawanego przez nich �wiatopogl¹du i metody siê-
ga o wiele g³êbiej 17. W tej perspektywie pozytywizm charakteryzowa³, jak zwy-
kle z du¿¹ przenikliwo�ci¹, konserwatysta Teodor Jeske-Choiñski:

Uczeni drugiej po³owy XIX wieku podjêli �piêkne marzenia� ubieg³ego stulecia. O czym
�nili encyklopedy�ci francuscy, a dawno przed nimi Bakon z Werulam, to pragnêli wcieliæ po-
zytywi�ci, ewolucjoni�ci i materiali�ci naszych czasów 18.

Wed³ug Choiñskiego romantyzm tylko na chwilê przeci¹³ w¹tek nici, �któr¹
wiek XVIII prz¹�æ zacz¹³�, a w¹tek ów po krótkim okresie wojen napoleoñskich
oraz Restauracji zosta³ przez Comte�a podjêty na nowo 19. Z tej perspektywy twier-
dzenie Zygmunta £empickiego, ¿e wiek XIX jest w gruncie rzeczy wiekiem pozy-
tywizmu, mo¿e byæ ca³kowicie uzasadnione 20. Ale bynajmniej nie chcê w tym
artykule dowodziæ � jak czyni¹ to Maria Janion czy Alina Kowalczykowa pisz¹c
o romantycznej formacji kulturowej � dominacji paradygmatu pozytywistyczne-
go w kulturze polskiej. Rzeczy s¹ nieco bardziej skomplikowane.

 £¹czno�æ pozytywizmu i o�wiecenia doskonale obrazuj¹ rozwa¿ania Prusa
zanotowane w jego rêkopisie zawieraj¹cym przek³ad Systemu logiki Milla. Na kar-
tach tego brulionu (którego tytu³ jest myl¹cy, gdy¿ znajduje siê tam równie¿ wiele
samodzielnych, niezwykle interesuj¹cych rozwa¿añ pisarza) Prus omawia historiê
nauk logicznych referuj¹c zdobycze ludzkiej my�li od czasów Arystotelesa. Oma-

15 W. K o z ³ o w s k i, Po³o¿enie filozofii u nas. W: jw., s. 450. Pierwodruk: �Prawda� 1890,
nry 14�16.

16 K o z ³ o w s k i, Herbert Spencer, s. 8.
17 Trzeba tu przytoczyæ znan¹ wypowied� A. � w i ê t o c h o w s k i e g o  z jego artyku³u

August Comte i Herbert Spencer (�Przegl¹d Tygodniowy� 1872, nr 31. Cyt. za: H. M a r k i e w i c z,
Dialektyka pozytywizmu polskiego. W: Przekroje i zbli¿enia. Rozprawy i szkice historycznoliterac-
kie. Warszawa 1967, s. 24�25): �poniewa¿ pozytywizm nie jest bynajmniej ¿adnym wynalazkiem
lub pomys³em jednego cz³owieka (Comte�a), poniewa¿ zasadnicze jego idee s¹ wspólno�ci¹ kilku
wieków i ca³ego szeregu uczonych, poniewa¿, na koniec, nowsi my�liciele pozytywistami zwani
przecz¹ wszystkiemu temu, co Comte, za³o¿ycielem pozytywizmu zwany, oryginalnie wyg³osi³ �
z tego wiêc wypada, ¿e pozytywizm umiejêtnie pojêty nie jest ¿adn¹ szko³¹ z niezmiennym kode-
ksem, z niezmiennymi artyku³ami wiary, z nieomyln¹ powag¹, ale jest m e t o d ¹  naukow¹ na do-
�wiadczeniu i naukach przyrodzonych opart¹, od kilku wieków stosowan¹, i do c o r a z  n o w y c h
rezultatów doprowadzaj¹c¹�.

18 T. J e s k e - C h o i ñ s k i, Pozytywizm w nauce i literaturze. Warszawa 1908, s. 7.
19 Ibidem, s. 9�10.
20 Z. £ e m p i c k i, Oblicze duchowe wieku dziewiêtnastego. W: Wybór pism. Oprac. H. M a r-

k i e w i c z. Warszawa 1966, s. 375.
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wia dok³adnie i kompetentnie koncepcje Rogera Bacona, Francisa Bacona, d�Alem-
berta, Kartezjusza, Locke�a, Hume�a, Kanta, Hegla, Herbarta, Herschla i wielu
innych. Najpe³niej przedstawiaj¹c za³o¿enia i znaczenie logiki Milla, która jest
pozytywistycznym zwieñczeniem rozwoju tej nauki, ale bynajmniej nie jej ostat-
nim s³owem, daje zarazem �wiadectwo wiary w podstawowe idea³y o�wiecenia:
jedno�æ wiedzy i metody, uniwersaln¹ naturê istoty ludzkiej, nieustaj¹cy postêp
ludzkiego ducha, wiedzy i urz¹dzeñ spo³ecznych. Notuje Prus w punktach:

33) Ksi¹¿ka jego [tj. Milla] jako teoria nauk ma olbrzymi¹ warto�æ. Najlepiej krytykowa³
go H. Taine: Le positivisme anglaise. Samodzieln¹ literaturê logiki stanowi¹: Arystoteles, De-
kart, Bakon, Kant, Hegel, Trendelenburg, Herszel, Mill. Ten ostatni obrobi³ najpraktyczniejsz¹
stronê logiki. 34) Przysz³e postêpy Logiki zale¿¹: od postêpów psychologii, antropologii, od
specjalnego i dok³adnego obrobienia historii nauk. W jedno�ci cz³owieka znajdzie [logika]
podstawê ca³o�ci, w psychologii teoria my�lenia znajdzie podstawê wywodów i oka¿e siê istotn¹
teori¹ rzeczy, jedynym oznaczeniem tego, co jest 21.

Pozytywizm jest jednak zarazem momentem szczytowym procesu przesilania
siê o�wieceniowej narracji. Jako ostatnia w XIX wieku ods³ona nowoczesno�ci
rozpuszcza w swym empirycznym krytycyzmie i ewolucjonistycznym relatywi-
zmie podstawowe za³o¿enia o�wiecenia o jedno�ci nauki, �wiata, praw moralnych
i natury cz³owieka, czym przygotowuje kryzys, który stanie siê istotn¹ przyczyn¹
zaistnienia modernizmu artystycznego. Dialektyka o�wiecenia, obejmuj¹ca i kszta³-
tuj¹ca, wed³ug twórców oraz adherentów tej koncepcji, oblicze szeroko pojêtej
nowoczesno�ci 22, na gruncie polskim znajduje swoj¹ analogiê, podstawowe pole
odniesienia w epoce pozytywizmu. Proces ten zarazem przebiega w kondensacji
i przyspieszeniu. Pozytywizm jeszcze na dobre nie zd¹¿y siê rozwin¹æ, a ju¿ ujawni¹
siê jego autonegacje w s³ynnym cyklu esejów Aleksandra �wiêtochowskiego Du-
mania pesymisty (1876) 23. Ale i Prus swój o�wieceniowy optymizm potrafi ³atwo
rozpu�ciæ w pozytywistycznym agnostycyzmie.

Formu³y sprawdzaj¹ siê (przet³umaczone na jêzyk faktów) do�wiadczeniem, choæ nie przed-
stawi¹ nam istoty istoty [!] procesów; nie potrafimy odczuæ tych formu³ [nad tym wyrazem
przekre�lone: �hipotez�] tak, jak siê sam proces odczuwa. [Przekre�lony wyraz �Mo¿e�] przyj-
dzie czas, ¿e ludzie odszukaj¹ w³ókna i ruchy ich odpowiednie ka¿dej my�li, sprowadz¹ j¹ do
szeregu zjawisk [przekre�lone: �mechani�] fizycznych, ale nigdy nie poznaj¹, czym jest pod-
stawa wszelkich zjawisk i naszej my�li.

Zdawa³oby siê, ¿e ksi¹¿ka moja jest katechizmem ateizmu, ¿e je¿eli w niej nie wypowie-
dzia³em, to stara³em siê wypowiedzieæ ostatnie s³owa, ¿e chcia³em zniszczyæ �wiat wy¿szy od
tego, �wiat nadziei, wiary i domys³ów. Myl¹ siê ci, którzy by tak twierdzili, i ja sam ³udzi³bym
siê przyznaj¹c to; istotnie, chcia³em zjednoczyæ, zlaæ w jedno dwa �wiaty, ducha i materii, jaki�
czas zdawa³o mi siê, ¿em to zrobi³, a¿ w koñcu mojej pracy pokaza³o siê có¿?... Oto ¿e za
�wiatem czuæ wewnêtrznych i zewnêtrznych jest co� wiecznie niedo�cig³ego, wiecznie usuwa-
j¹cego siê, co�, o czym tyle tylko powiedzieæ mo¿na, ¿e JEST.

Mechanizm my�li mojej i milionów po mnie rozprzêgnie siê, przejdzie ludzko�æ my�l¹-

21 B. P r u s, Logika Milla. Bibl. Publiczna m. st. Warszawy, rkps 194 IV, s. 6.
22 Zob. M. H o r k h e i m e r, Th. W. A d o r n o, Dialektyka o�wiecenia. Fragmenty filozoficzne.

Prze³. M. £ u k a s i e w i c z. Przek³ad przejrza³ i pos³owiem opatrzy³ M. J. S i e m e k. Warszawa
1994. Tytu³owe pojêcie jest obja�nione w pierwszym zdaniu eseju: �O�wiecenie � rozumiane najsze-
rzej jako postêp my�li � zawsze d¹¿y³o do tego, by uwolniæ cz³owieka od strachu i uczyniæ go panem�
(s. 19).

23 Zob. J. S o s n o w s k i, Archeologia optymizmu. W: �mieræ czarownicy! Szkice o nadziei
i w¹tpieniu. Warszawa 1993.
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cych, zmieniæ siê mog¹ warunki, na których obecna forma my�li wykwit³a, a zawsze zostanie
co� niezmiennego, niepojêtego równie dla tej umys³owo�ci, jak¹ mo¿e posiada g¹bka, jak i tej,
jaka najwznio�lejszy geniusz cechuje.

Filozof szukaj¹cy nieujêtego jest szaleñcem � tu granice rozumu 24.

Autor tych rozwa¿añ obci¹¿ony jest poczuciem dewastuj¹cej, negatywnej roli
o�wiecenia jako procesu, który, maj¹c uwalniaæ od mitu, spycha w jeszcze wiêk-
szy obszar niewiedzy, uzale¿nienia i strachu wobec Nieznanego. Niekonsekwent-
nie prowadzony wywód, urwane w¹tki, przekre�lenia i wniosek: usuniêcie z hory-
zontu ludzkich domys³ów �nieujêtego� (tego, co wymyka siê poznaniu) musi pro-
wadziæ i tak do kolejnych domys³ów i kolejnego niepokoju. Wobec tego próbuje
siê zabroniæ my�lenia o czymkolwiek, co wykracza poza �cis³¹ liczbê i namacaln¹
przyczynê. Antropologiczne tabu kultur pierwotnych powstaje na gruncie my�li
o�wieceniowej, za�wiadczaj¹c nieusuwaln¹ obecno�æ mitu. W rozwa¿aniach Pru-
sa ujawnia siê w czystej postaci dialektyka o�wiecenia. Baconowski idea³ ujedno-
licenia �wiata, stworzenia systemu t³umacz¹cego ca³o�æ istnienia dziêki wierze, ¿e
wszystko da siê ilo�ciowo zmierzyæ, przetworzyæ na fakty, które fa³szywy jêzyk
mitu zast¹pi¹ �neutralnymi ¿etonami�, ¿e ka¿dej akcji dok³adnie odpowiada reak-
cja (przyczynowo�æ), ¿e �wiat mo¿na przewidzieæ i opanowaæ, wiedzie do usuniê-
cia z tego �wiata jako�ci i warto�ci, pozbawia go sensu i wymiar ludzki sprowadza
do martwych praw mechaniki. Owo � jak ujmuje to Prus � zlanie w jedno ducha
i materii zmierza, nie daj¹c nigdy nic w zamian, ku urzeczowieniu, uniformizacji,
alienacji. Jak bowiem zauwa¿aj¹ Adorno i Horkheimer: �To¿samo�æ ducha i jej
korelat, jedno�æ przyrody, kasuje ca³¹ wielo�æ jako�ci�, a �Has³em jest jedno�æ od
Parmenidesa po Russella. Celem jest obalenie bogów i jako�ci� 25, czyli � jak no-
towa³ Prus � �wiata �nadziei, wiary i domys³ów�. �Pod tym wzglêdem racjonali-
styczna i empirystyczna wersja o�wiecenia s¹ ze sob¹ zgodne� 26.

W tych kwestiach, nawiasem mówi¹c, opinie marksistów i konserwatystów
(np. przywo³ywanego tu Jeske-Choiñskiego) s¹ niemal identyczne w diagnozach
negatywnych skutków o�wiecenia i równie radykalne w jego krytyce. Konserwa-
tyzm i ró¿norakie nurty my�li lewicowej zreszt¹ od dawna ujawnia³y zadziwiaj¹c¹
zgodno�æ w zdecydowanych krytykach nowoczesno�ci, choæ proponowa³y � rzecz
jasna � zupe³nie inne drogi uzdrowienia chorego spo³eczeñstwa 27. W epoce pozy-
tywizmu odnotowujemy szczególnie wiele takich reakcji i odpowiedzi po�ród przed-
stawicieli ró¿nych stronnictw ideowych. Prus i inni pozytywi�ci tak¿e wpadaj¹
³atwo i szybko w dialektyczn¹ pu³apkê o�wiecenia.

Cz³owiekowi wydaje siê, i¿ wyzwoli siê od lêku, gdy nie bêdzie ju¿ nic nieznanego. To
prze�wiadczenie wytycza drogê demitologizacji. O�wiecenie, które zrównuje to, co o¿ywione,
z tym, co nieo¿ywione � tak jak mit zrównywa³ to, co nieo¿ywione, z tym, co o¿ywione �
o�wiecenie to zradykalizowany, mityczny strach. Czysta immanencja pozytywizmu, ostatni
produkt o�wiecenia, to nic innego, jak uniwersalne tabu. Nic ju¿ nie mo¿e byæ na zewn¹trz, bo
samo tylko wyobra¿enie czego� zewnêtrznego jest w³a�ciwym �ród³em strachu 28.

24 P r u s, Logika Milla, s. 45.
25 H o r k h e i m e r, A d o r n o, op. cit., s. 25�26, 23.
26 Ibidem, s. 22�23.
27 Zob. J. J e d l i c k i, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebuj¹. Studia z dziejów idei i wyobra�ni

XIX wieku. Warszawa 1988, s. 212 n.
28 H o r k h e i m e r, A d o r n o, op. cit., s. 31�32.
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Dlatego tak popularyzuje siê stworzone przez Herberta Spencera pojêcie Nie-
poznawalnego, wyznaczaj¹ce sferê tabu, o którym nie wolno pozytywi�cie mówiæ
i my�leæ pod gro�b¹ szaleñstwa i powrotu mitu. Pog³os lektury Pierwszych zasad
(1862), w których Spencer rozwin¹³ koncepcjê Niepoznawalnego, wyra�nie s³y-
chaæ w rozwa¿aniach Prusa. Jednak zakaz bêdzie coraz usilniej na ró¿ne sposoby
³amany. Ten proces prze³amywania tabu, w wiêkszym czy mniejszym nasileniu,
stanie siê udzia³em ca³ego pokolenia. Jedni od razu spostrzeg¹ zagro¿enie i przej-
d¹ na pozycje konserwatywne, by tym swobodniej uciekaæ w ¿yciodajn¹ narracjê
mitu religijnego i tradycjonalistycznego, bêd¹c¹ najbardziej narzucaj¹cym siê re-
medium wobec reifikuj¹cej racjonalno�ci technologicznej. S¹ to m³odokonserwa-
ty�ci: M�cis³aw Godlewski, Teodor Jeske-Choiñski, Henryk Sienkiewicz, tak¿e
Marian Zdziechowski 29. Inni bêd¹ schizofrenicznie tkwiæ w dialektyce mitu na-
ukowego i religijnego, staraj¹c siê ³agodziæ destrukcyjne dzia³anie naukowego
�wiatopogl¹du i dopuszczaj¹c w koñcu otwarcie � za spraw¹ neokantysty Friedri-
cha Alberta Langego � do rozprawiania o sensie i jako�ci, ale w formie niezobo-
wi¹zuj¹cej naukowej poezji. Uciekaj¹ dziêki temu w ró¿ne formy dyskursu o sen-
sie, w których na ró¿ny sposób przenikaæ siê bêd¹ mit naukowy i mit religijny
zgodnie z zasad¹: �ju¿ mit jest o�wieceniem� oraz �o�wiecenie obraca siê ponow-
nie w mitologiê� 30. Ten typ racjonalno�ci, oparty na wierze w porz¹dek bêd¹cy
odbiciem wy¿szego, wiecznego, Boskiego prawa, który w szacie deizmu wyzna-
wa³o o�wiecenie, Barbara Skarga nazwa³a metafizycznym w odró¿nieniu od dwóch
nowocze�niejszych typów racjonalno�ci: scjentystycznej i technologicznej, maj¹-
cych proweniencjê pozytywistyczn¹ 31. O�wiecenie nie by³o wcale tak jednoznacznie
ateistyczne 32. Dopiero w swym �pozytywistycznym momencie� ca³kowicie wy-
zby³o siê kategorii sensu i jako�ci. Pozytywi�ci z czasem coraz jawniej odstêpo-
wali od �cis³ego modelu racjonalno�ci pozytywistycznej, wykluczaj¹cej kategorie
istoty rzeczy i bytu transcendentnego, lecz nie rezygnowali z poznania empirycz-
nego, zw³aszcza je�li mog³o odwzorowywaæ jaki� porz¹dek metafizyczny lub uka-
zaæ choæ najmniejszy �lad ducha. W ten sposób jednocze�nie mityzowali naukê,
która wyzbyta jako�ci napawa³a lêkiem, i racjonalizowali mit, który w takim �unau-
kowionym� kszta³cie by³ do przyjêcia, ale ostatecznie i tak nie dawa³ po¿¹danego
oparcia, wiod¹c ku coraz wiêkszym zabobonom teozofii oraz spirytyzmu. Przej-
rzyst¹ egzemplifikacj¹ tego typu dyskursu jest tzw. wyk³ad profesora Dêbickiego
zawarty w Emancypantkach Prusa. Pisa³ Jeske-Choiñski:

Pozytywi�cie i ewolucjoni�cie nie wolno wychodziæ z ko³a obserwacji i do�wiadczenia. [...]
Gdyby siê pozytywi�ci i ewolucjoni�ci byli trzymali w³asnego programatu, nie byliby

29 O konserwatyzmie jako dialektycznej reakcji polegaj¹cej na ucieczce przed relatywizmem
o�wiecenia w pragmatyczne i utylitarne pojmowanie religii, która pozwala widzieæ �wiat bez jego
grozy, zob. S. F i l i p o w i c z, Rozum i wiara. Konserwatyzm i pokusy o�wiecenia. W zb.: Religia
i konserwatyzm: sprzymierzeñcy czy konkurenci. Red. P. Mazurkiewicz, S. Sowiñski. Wroc³aw 2004.
Obóz m³odokonserwatywny charakteryzuje M. P ¹ k c i ñ s k i: Konserwatyzm na rozdro¿u. �M³odzi
konserwaty�ci� warszawscy wobec ideowych dylematów schy³ku XIX wieku. Warszawa 1994.

30 H o r k h e i m e r, A d o r n o, op. cit., s. 15.
31 B. S k a r g a, Trzy idee racjonalno�ci. W: Przesz³o�æ i interpretacje. Z warsztatu historyka

filozofii. Warszawa 1987.
32 Zob. C. L. B e c k e r, Pañstwo Bo¿e osiemnastowiecznych filozofów. Prze³. J. R u s z k o w-

s k i. Poznañ 1995. � B. B a c z k o, Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczê�cia i nieuchronno�æ z³a.
Warszawa 2002, s. 58�63.
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wtargnêli do dziedziny nauk moralnych, spo³ecznych i do pañstw sztuki. Zamkn¹wszy siê w ra-
mach nauk �cis³ych, jakby stworzonych dla ich metody, byliby zas³u¿yli na wdziêczn¹ jedynie
pamiêæ ludzko�ci, przyczynili siê bowiem rzeczywi�cie do rozkwitu wiedzy.

Ale ¿aden z nich nie wytrzyma³ d³ugo na stanowisku obojêtnego obserwatora, skrzêtnego
zbieracza i fachowo wykszta³conego klasyfikatora zebranych postrze¿eñ, co zreszt¹ naturalne,
bo który¿ umys³ zdolniejszy zadowoli siê biernym badaniem tego, co siê naoko³o niego dzie-
je... prawdziw¹ czy sztuczn¹ apati¹ wobec przyczyn wszechrzeczy? 33

Jeske-Choiñski równie sugestywnie jak dwaj neomarksi�ci obna¿a sojusz de-
generuj¹cej siê w tyglu ezoteryzmów nauki pozytywnej z d¹¿eniem do panowania
konsumpcyjnej moralno�ci bur¿uja i mieszczanina. �Bo �wiat³o spirytyzmu przy-
sz³o do Europy ze »�wiata nowego«, z ziemi kupców, geszeftmanów, robigroszów
[...]� � zauwa¿a polski konserwatysta 34. Sojusz ten wiedzie ku anomii, alienacji
oraz reifikacji jednostki, która wobec negatywów racjonalizacji i niemo¿no�ci �³a-
twego oddzia³ywania na �wiat zewnêtrzny� 35 szuka jako odci¹¿enia coraz nowych
form mitu i wpada w coraz g³êbsz¹ irracjonalno�æ. XIX-wieczna moda na wschodni
ezoteryzm, okultyzm i spirytyzm bynajmniej nie minê³a, w XX wieku przybra³a
na sile i jest kontynuowana w postaci niezwykle wp³ywowego ruchu �New Age�,
który stanowi jedn¹ z reakcji na permanentny kryzys o�wiecenia oraz dominacjê
racjonalno�ci technologicznej 36. Stara praca Choiñskiego � nawiasem mówi¹c �
okazuje siê zupe³nie nowoczesna w swych socjologicznych diagnozach nowocze-
sno�ci, w której d¹¿enie do rozumowego zabezpieczenia mieszczañskich warto�ci
panowania i konsumpcyjnego spokoju przeplata siê nieustannie z poczuciem usu-
wania siê tych warto�ci, wydziedziczenia i wykorzenienia 37.

Dialektyka polskiego pozytywizmu, charakteryzowana ró¿nymi jêzykami: przez
Jeske-Choiñskiego (jêzyk konserwatyzmu), Szweykowskiego (jêzyk genetyzmu
psychologizuj¹cego) 38, Markiewicza (jêzyk marksizmu materialistycznego) 39, od-
zwierciedla szerszy proces, wy³aniaj¹cy siê ju¿ u zarania o�wiecenia, który kszta³-

33 J e s k e - C h o i ñ s k i, op. cit., s. 46�47.
34 Ibidem, s. 244.
35 F. P a u l h a n, Le Nouveau mysticisme. 1891. Cyt. za: J e s k e - C h o i ñ s k i, op. cit., s. 257.
36 Bibliografia na ten temat jest ogromna, zob. np. J. Ve r n e t t e, New Age. U progu ery wod-

nika. Prze³. J. D e m b s k a. Warszawa 1998. Ksi¹¿ka charakteryzuje korzenie tego ruchu, tkwi¹ce
w tych samych zjawiskach i modach z drugiej po³owy XIX wieku (s¹ one zreszt¹ kontynuacj¹ zja-
wisk jeszcze starszych), które opisywa³ Jeske-Choiñski w cytowanej pracy i które fascynowa³y Pru-
sa, Juliana Ochorowicza oraz legiony innych pozytywistów czy naukowców na ca³ym �wiecie. �Nie
ma wiêc nic nowego pod s³oñcem, s¹ raczej jakie� odwieczne prawdy i wierzenia, które usuniête na
stronê, wzgardzone, wydrwione przez jedno pokolenie, wracaj¹ w drugim, aby znów kiedy� stan¹æ na
uboczu i znów wróciæ Circulus vitiosus� � konstatuje zatem J e s k e - C h o i ñ s k i  (op. cit., s. 250),
zupe³nie w duchu pó�nonowoczesnego sceptyka O. M a r q u a n d a  (Historia uniwersalna i multi-
wersalna. W: Apologia przypadkowo�ci. Studia filozoficzne. Prze³. K. K r z e m i e n i o w a. Warsza-
wa 1994, s. 71), trafnie zauwa¿aj¹cego: �w historii, wiecznym powrocie niejednakowego, w³a�nie
jej dzisiejsze przyspieszenie jest kontynuacj¹ wiecznego powrotu tego, co zawsze jednakowe, przy
zastosowaniu najbardziej nowoczesnych �rodków: nowoczesne przyspieszenie zmian jest czynni-
kiem ludzkiej inercyjno�ci wobec zmian�.

37 Zob. M. J. S i e m e k, Filozofia wobec wyzwañ spo³ecznej modernizacji. W: Hegel i filozo-
fia. Warszawa 1998.

38 Zob. E. P i e � c i k o w s k i, �Dramatyczna epoka, któr¹ nazywamy pozytywizmem�. Pogl¹-
dy Zygmunta Szweykowskiego na pozytywizm polski. �Poznañskie Studia Polonistyczne. Seria Lite-
racka� t. 7 (2000).

39 M a r k i e w i c z, Dialektyka pozytywizmu polskiego.



13POZYTYWIZM:  MIÊDZY  NOWOCZESNO�CI¥  A  MODERNIZMEM

tuje oblicze nowoczesno�ci, permanentnie pogr¹¿onej w sprzeczno�ciach i apo-
riach. �Historia o�wiecenia bowiem to po równi dzieje d¹¿enia do jedno�ci i dzieje
wewnêtrznego rozpadu� � zauwa¿a Bronis³aw Baczko 40. Jednak owe sprzeczno-
�ci nie s¹ chaotyczne, ale zostaj¹ podporz¹dkowane pewnej prawid³owo�ci, której
ogólny mechanizm precyzyjnie obna¿yli Horkheimer i Adorno (abstrahujemy tu
od ideologicznego ostrza ich krytyki i symbolicznego jêzyka). Praca ta ³atwo pod-
daje siê krytyce, je�li spojrzeæ na ni¹ od strony ideologicznej inklinacji i sposobu
wypowiedzi: eseistycznej, fragmentarycznej, operuj¹cej zadziwiaj¹cymi symbo-
licznymi uogólnieniami i skrótami (Odyseusz jako pierwszy mieszczanin); jej kry-
tycyzm jest zbyt nihilistyczny i katastroficzny, co spowodowane zosta³o okolicz-
no�ciami powstania dzie³a w czasie drugiej wojny �wiatowej, po do�wiadczeniach
stalinizmu i bankructwie marksistowskich prognoz, kiedy wydawa³o siê, ¿e �z tej
rzeczywisto�ci znik³a ostatnia iskra rozumu� 41. Dwaj autorzy nie docenili, ¿e
i o�wiecenie podlega o�wieceniu, w nieskoñczono�æ reprodukuj¹c nowoczesno�æ.

Jako ujawnienie pewnego mechanizmu, oddzielone od intencji polemicznej,
ideologicznej i emocjonalnej, rozprawa dwu autorów, tak jak prace Choiñskiego,
jest po prostu przenikliwym odkryciem, które nowoczesno�æ potwierdza dzieñ po
dniu w naszym powszednim ¿yciu. Poza dialektykê mitu naukowego i religijnego
(w szerokim sensie) nie jeste�my w stanie wyj�æ i dlatego musimy je umiejêtnie
w praktyce godziæ, oddaj¹c Panu Bogu �wieczkê i diab³u (o�wieceniu) ogarek 42.
Ale u�wiadamiamy to sobie, i chyba jeszcze nie w pe³ni, dopiero dzisiaj. Dwaj
niemieccy filozofowie byli zupe³nie bezradni wobec w³asnego odkrycia i nie umieli
zaproponowaæ ¿adnego pozytywnego wyj�cia. Pó�niej owa bezradno�æ przemie-
ni³a siê u Adorna � jak zauwa¿a Leszek Ko³akowski � w �rozpaczliw¹ bezrad-
no�æ� Dialektyki negatywnej (1966) 43.

 Na prze³omie XIX i XX wieku odczucie destrukcyjnych skutków o�wiecenia
jest dane ka¿dej uwra¿liwionej i my�l¹cej jednostce. �wiadomo�æ ta wywo³uje
szereg okre�lonych odpowiedzi, tworz¹cych modernizm. Tak w³a�nie fenomen
modernizmu rozumie Richard Sheppard, który definiuje zjawisko w obrêbie stra-
tegii nawi¹zuj¹cej do koncepcji Horkheimera i Adorna. Badacz rozró¿nia trzy pod-
stawowe strategie rozumienia zjawiska, które ukszta³towa³y siê w badaniach. Po
pierwsze, modernizm mo¿na wyodrêbniaæ przez wskazanie jednej lub wielu cech
wspólnych. Wad¹ tej strategii jest nadmierna arbitralno�æ oraz to, ¿e �wyrwana
z kontekstu, który j¹ wygenerowa³, niemal ¿adna z tych cech, czy to formalnych,
czy te¿ dotycz¹cych do�wiadczenia, nie jest charakterystyczna dla okresu moder-
nizmu� 44. Druga strategia proponuje podej�cie bardziej dynamiczne i historyczne,
a wiêc rozszerza charakterystykê o kontekst idei, socjologii i polityki, lecz ci¹gle

40 B a c z k o, op. cit., s. 331.
41 H a b e r m a s, op. cit., s. 138.
42 Zob. E. G e l l n e r, Postmodernizm, rozum i religia. Prze³. M. K o w a l c z u k. Warszawa

1997. � N. P o s t m a n, W stronê XVIII stulecia. Jak przesz³o�æ mo¿e doskonaliæ nasz¹ przysz³o�æ.
Prze³. R. F r ¹ c. Warszawa 2001, s. 109�126. � L. K o ³ a k o w s k i, Obecno�æ mitu. Warszawa
2003.

43 Krytyka my�li Adorna � L. K o ³ a k o w s k i, G³ówne nurty marksizmu. Cz. 3: Rozk³ad.
Poznañ b. r., s. 419�432 (cytat: s. 432). O Dialektyce o�wiecenia zob. ibidem, s. 436�445. � H a-
b e r m a s, op. cit., s. 127�153.

44 R. S h e p p a r d, Problematyka modernizmu europejskiego. W zb.: Odkrywanie moderni-
zmu, s. 74.
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zak³ada istnienie kilku kluczowych sta³ych cech, które krytycy starali siê uwypu-
kliæ przez �umieszczenie ich w jednowymiarowym kontek�cie historycznym, hi-
storycznoliterackim b¹d� socjologicznym�. �Ka¿da z tych pozycji lepiej lub gorzej
da siê broniæ, ale ¿adna nie jest jedyn¹ mo¿liw¹ do utrzymania� 45 � to spostrze¿e-
nie potwierdzi³a pogl¹dowo dyskusja na ³amach �Tekstów Drugich� w 1994 roku
(nr 5/6). Na pograniczu tych dwóch strategii sytuuje siê koncepcja Nycza. Trzecie
podej�cie k³adzie jeszcze mocniejszy nacisk na dynamiczny aspekt procesu i po-
zaliterackie elementy genezy zjawiska, ale zarazem splata intuicjê zwolenników
tej strategii z g³ówn¹ tez¹ Dialektyki o�wiecenia. Teorie Horkheimera i Adorna
zainspirowa³y tak¿e przywo³ywanego ju¿ tutaj Jaussa do zweryfikowania w³asnej
koncepcji modernizmu. Podej�cie to, jak siê okazuje, jest te¿ implikowane przez
wielu innych badaczy, do których odsy³aj¹ w swych pracach Jauss i Sheppard. Ko-
rzy�ci p³yn¹ce z tego stanowiska badawczego s¹ najwiêksze. Umo¿liwia ono u�wia-
domienie wzglêdnej jedno�ci pod³o¿a zjawiska, wyodrêbnienie g³ównego, do�æ
uniwersalnego mechanizmu, który wywo³uje modernistyczne odpowiedzi. Kon-
cepcja jednocze�nie pozwala obj¹æ szerokie spektrum reakcji na kryzys idei o�wie-
cenia, który ujawni³ siê w ca³ej pe³ni w pierwszej po³owie XX wieku za spraw¹
pozytywizmu, i ukazaæ dialektyczn¹ jedno�æ czy ci¹g³o�æ miêdzy ¿yciowym po-
czuciem anomii (termin rozpowszechniony przez socjologa Émile�a Durkheima)
oraz racjonalizuj¹cej desakralizacji, �odczarowywania �wiata� (s³ynna obiegowa
formu³a Maxa Webera) a przeró¿nymi praktykami jêzykowymi w dziele literac-
kim, które bêd¹c wielorak¹ reakcj¹ wobec uniwersalnej prawid³owo�ci, nie daj¹
siê ju¿ tak ³atwo ujednoliciæ.

Przed koñcem 1910 wielu wa¿niejszych artystów i intelektualistów modernistycznych
dawa³o wyraz silnemu przekonaniu, ¿e jaki� proces globalny dotyka w s z y s t k i c h  sfer ¿y-
cia ludzkiego. Lecz modernizm by³ czym� wiêcej ni¿ zwyk³ym odbiciem. Wi¹za³ siê te¿ z ak-
tywn¹ prób¹ rozumienia i zobrazowania z³o¿ono�ci tego procesu. Co wa¿niejsze jednak, mo-
dernizm w swych bardziej radykalnych formach wi¹za³ siê z profetycznym pragnieniem zba-
dania d³ugofalowych implikacji tych zawi³o�ci tak dla jednostki, jak i dla spo³eczeñstwa w ogóle.
W rezultacie analiza zwrotu dialektycznego, którego [...] dokona³ centralny projekt o�wiecenia
w pierwszej po³owie dwudziestego wieku, pozwala nadaæ ostateczny wymiar naszemu rozu-
mieniu kontekstu, który wytworzy³ modernizm 46.

W celu ukazania uniwersalnej p³aszczyzny, na której mo¿na modernizm roz-
wa¿aæ, a zarazem zrozumieæ jego ró¿norodno�æ i pozorn¹ heterogeniczno�æ, Shep-
pard wprowadza � zapo¿yczywszy od Louisa Althussera � pojêcie �probléma-
tique� na okre�lenie ca³o�ciowego kontekstu pod³o¿a, z jakiego odpowiedzi mo-
dernistyczne siê wy³aniaj¹.

Je�li zastosowaæ tê ideê do modernizmu, ³atwo zauwa¿yæ, dlaczego zjawisko to jest tak
ró¿norodne. Po pierwsze, z powodu elementów subiektywnych uwik³anych w dialektyczne
spotkanie, które generuje wszelki konkretny tekst. Dwa teksty wywodz¹ce siê z tej samej obiek-
tywnej problématique mog¹ siê jawiæ jako nie powi¹zane na poziomie powierzchniowym. Po
drugie, teksty bêd¹ siê znacznie ró¿niæ w sposobach transkrypcji i uwypuklenia obiektywnej
problématique, z której zosta³y wygenerowane. Tam gdzie jedne wyka¿¹ siê �wyra�n¹ �wiado-
mo�ci¹ swych w³asnych ideologii�, inne zniekszta³c¹, uproszcz¹ lub wypr¹, wreszcie zepchn¹
w podziemie, �opanuj¹� lub �zapomn¹� owe ideologie wraz z ich oparciem � obiektywn¹
problématique 47.

45 Ibidem, s. 76.
46 Ibidem, s. 83.
47 Ibidem, s. 88�89.
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Z takim wyparciem i niepe³n¹ �wiadomo�ci¹ owej problématique mamy czê-
sto do czynienia w przypadku tekstów modernistycznych pisanych przez pozyty-
wistów. Pozytywi�ci, zw³aszcza w swej dojrza³ej i pó�nej twórczo�ci, daj¹ literac-
ki wyraz uwik³ania w owo pod³o¿e, choæ dyskursywnie g³osz¹ przewa¿nie wci¹¿
przywi¹zanie do sztuki mimetycznej, rozumowej, zdroworozs¹dkowej, wychowaw-
czej i utylitarnej. Pod³o¿e problemowe modernizmu rozwa¿one przez Shepparda
w trzech aspektach: 1) zmiana w pojmowaniu tego, co konstytuuje rzeczywisto�æ,
2) zmiana w rozumieniu tego, co konstytuuje naturê ludzk¹, 3) zmiana w odczu-
waniu relacji miêdzy cz³owiekiem a rzeczywisto�ci¹ � ujawnia siê w wielu pozy-
tywistycznych utworach, z Chamem (1888) i Lalk¹ (1890) na czele. Dialektyka
pozytywizmu prowadzi do okre�lonych konsekwencji nie tylko w �wiatopogl¹-
dzie � jak to uwidoczni³ Markiewicz � ale tak¿e w sztuce epoki pozytywizmu.

 Lalka jest pierwsz¹ w pe³ni modernistyczn¹ polsk¹ powie�ci¹. Nie ma tu miej-
sca na szczegó³owe, wieloaspektowe udokumentowanie tej tezy � wymaga³oby
ono osobnej pracy 48, ale pozwolê sobie zacytowaæ spostrze¿enie Shepparda odno-
sz¹ce siê do powie�ci Rainera Marii Rilkego Malte (1927), które doskonale zara-
zem charakteryzuje �wiat przedstawiony w powie�ci Prusa:

Szaleñstwo nowoczesnego Pary¿a ma tak przemo¿ny wp³yw na postaæ centraln¹ tego
tekstu, ¿e ów wstrz¹s [...] ods³ania fragmentaryczn¹ naturê jego w³asnej osobowo�ci i czaj¹c¹
siê w niej paranojê. Szalone miasto i wywa¿ona z posad ja�ñ s¹ wzajem dla siebie lustrzanymi
odbiciami 49.

Jednak Sheppard pomija wiele wa¿nych elementów problématique, na wszyst-
kich trzech poziomach, gdy¿, jak wielu badaczy modernizmu, jest pozbawiony
g³êbszej �wiadomo�ci istnienia pozytywistycznego ogniwa jako apogeum o�wie-
cenia.

Dla przyk³adu: mówi¹c o zmieniaj¹cym siê poczuciu ludzkiej natury ognisku-
j¹cym siê wokó³ procesu destrukcji podmiotu �jako pozbawionej substancji fik-
cyjnej etykiety� wskazuje Sheppard na oddzia³ywanie Macha, znanego zreszt¹
doskonale Prusowi, Nietzschego, tak¿e znanego Prusowi i innym pozytywistom,
oraz Freuda; twierdzi, ¿e �dynamiczna psychologia� zyska³a szerok¹ akceptacjê
dopiero w okresie �wysokiego modernizmu� (lata trzydzieste w. XX). Idea sub-
stancjalnego podmiotu zosta³a rozbita ju¿ w latach siedemdziesi¹tych XIX wieku
na skutek ogromnej popularno�ci dzie³a Hippolyte�a Taine�a O inteligencji (1870) 50,
a tak¿e przez psychologiê asocjacjonistyczn¹ Johna Stuarta Milla. Poczucie uza-
le¿nienia cz³owieka od �lepych mocy wprowadzi³ za� nie Freud, ale, na d³ugo
przed nim, Schopenhauer i Hartmann, których filozofia osi¹ga apogeum popular-
no�ci w okresie wczesnego modernizmu. Ten pierwszy �nada³ nowy rozpêd bada-
niu relacji pomiêdzy rozpiêto�ci¹ �wiadomych celów a okrytymi mrokiem czynni-
kami, które dyktuj¹ nam wybór� 51. Pod wp³ywem tego filozofa s¹ Krafft-Ebing,

48 Próby udokumentowania tej tezy zob. A. M a z u r, Jeszcze o kamieniu w �Lalce� Prusa.
W zb.: Jubileuszowe �¿niwo u Prusa�. Red. Z. Przyby³a. Czêstochowa 1998. � M. G l o g e r: Deter-
minizm w �Lalce� Boles³awa Prusa. �Pamiêtnik Literacki� 2000, z. 2; Schopenhaueryzm w �Lalce�
Boles³awa Prusa. W zb.: Na pozytywistycznej niwie. Red. T. Lewandowski, T. Sobieraj. Poznañ 2002.

49 S h e p p a r d, op. cit., s. 87�88.
50 Zob. T. Wa l a s, Ku otch³ani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890�1905). Kraków�

Wroc³aw 1986, s. 43�44.
51 G. S. B r e t t, Historia psychologii. Oprac. R. S. P e t e r s. Prze³. J. M a k o t a. Warszawa

1969, s. 511.
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Charcot, Ribot i inni popularni w drugiej po³owie XIX wieku prekursorzy Freuda,
znani doskonale polskim pozytywistom tak¿e za spraw¹ imponuj¹cego ruchu wy-
dawniczego, przyswajaj¹cego polszczy�nie z niezwyk³¹ systematyczno�ci¹ naj-
nowsze dzie³a nauki i humanistyki zachodniej 52. Orzeszkowa sferê nie�wiadome-
go odkrywa m.in. za po�rednictwem Ernesta Renana, co wyra�nie zaznacza siê
w Chamie i pó�niejszych utworach. Renan zarazem, zw³aszcza swym g³o�nym
dzie³em ¯ycie Jezusa (1863), jak te¿ innymi dzie³ami z historii staro¿ytnej oraz
przesyconymi sceptycyzmem pismami filozoficznymi, silnie pod³amuje najpierw
tradycjonalistyczne, a pó�niej równie¿ racjonalistyczne podstawy kultury euro-
pejskiej. Renan jest, znów na zasadzie dialektycznej natury nowoczesno�ci, za-
równo pozytywistycznym kontynuatorem o�wieceniowego procesu desakralizo-
wania Biblii oraz kultury ludzkiej, jak i ojcem modernistycznego kryzysu religij-
nego, który zaowocowa³ wybuchem emocjonalizmu i irracjonalizmu. Duch tego
filozofa unosi siê nad dzie³ami polskich pozytywistów, którzy rozpoczêli na d³ugo
przed m³odopolskimi artystami twórcz¹ recepcjê jego pism 53.

Powie�ci¹ freudowsk¹ i gombrowiczowsk¹ s¹ Emancypantki Prusa. Moder-
nizm jego dzie³ ju¿ dawno sygnalizowa³a Klara Turey, a ostatnio pisa³y o tym Gra-
¿yna Borkowska i Ewa Paczoska 54. Badaczki te wszak¿e, co znamienne, mówi¹
o nowoczesno�ci, a nie o modernizmie Prusa. Tak¿e modernizm �wiêtochowskie-
go jako prozaika czeka na swego odkrywcê.

Dialektyka o�wiecenia mo¿e doskonale wyja�niæ równie¿ aporie oraz sprzecz-
no�ci w �wiadomo�ci estetycznej i ideowej Henryka Sienkiewicza, rozdartego
miêdzy pozytywistyczn¹ zasad¹ realizmu i narodowej powinno�ci a artystowskim
rozumieniem sztuki jako ucieczki od rzeczywisto�ci. O tym rozdarciu Sienkiewi-
cza, o jego predylekcji artystowsko-dekadenckiej pisa³ w latach sze�ædziesi¹tych
XX wieku Zygmunt Szweykowski, a niedawno Jolanta Sztachelska i � przede
wszystkim � Tadeusz Bujnicki w przenikliwym i prze³amuj¹cym wiele stereoty-
pów studium o Bez dogmatu 55.

Owa problématique, przyczyniaj¹ca siê do rozpadu nowoczesno�ci, wywo³uje
zarazem odpowiedzi, których Sheppard wyró¿nia dziewiêæ kategorii, ale lista ta
wcale nie musi byæ zamkniêta czy tak skonstruowana. Modernizm jest wiêc wie-

52 Zob. B. D o b r o c z y ñ s k i, Idea nie�wiadomo�ci w polskiej my�li psychologicznej przed
Freudem. Kraków 2005. Autor tej odkrywczej monografii dowodzi, ¿e polscy psycholodzy epo-
ki pozytywizmu, tacy jak W. F. Szokalski, F. Bogacki, a zw³aszcza J. Ochorowicz, stworzyli orygi-
nalne i warto�ciowe teorie nie�wiadomo�ci. Koncepcje Szokalskiego i Ochorowicza wykorzy-
stywa³ w swej twórczo�ci przede wszystkim B. Prus. Zob. J. B a c h ó r z, wstêp w: B. P r u s, Lalka.
Oprac. ... Wyd. 2, przejrzane. T. 1. Wroc³aw 1998, s. LXVI�LXXV. BN I 262.

53 Zob. M. G l o g e r, Boles³aw Prus i Aleksander �wiêtochowski wobec podstaw ideowych
modernizmu katolickiego. W zb.: Czytanie modernizmu. Red. M. J. Olszewska, G. B¹biak. Warsza-
wa 2004. � D. T r z e � n i o w s k i, W stronê cz³owieka. Biblia w literaturze polskiej (1863�1918).
Lublin 2005.

54 K. T u r e y, Boles³aw Prus a wspó³czesno�æ. �Ruch Literacki� 1933, nr 1/2. � G. B o r-
k o w s k a, Pozytywi�ci i inni. Warszawa 1996, s. 200�201. � E. P a c z o s k a, Dojrzewanie, dojrza-
³o�æ, niedojrza³o�æ. Od Boles³awa Prusa do Olgi Tokarczuk. Warszawa 2004.

55 Z. S z w e y k o w s k i, Z problemów warsztatu powie�ciowego Henryka Sienkiewicza.
W zb.: Literatura. Komparatystyka. Folklor. Ksiêga po�wiêcona Julianowi Krzy¿anowskiemu. Red.
M. Bokszczanin, S. Frybes, E. Jankowski. Warszawa 1968. � J. S z t a c h e l s k a, Henryk Sienkie-
wicz � portret dekadenta. W: Czar i zaklêcie Sienkiewicza. Studia i szkice. Bia³ystok 2003. �
T. B u j n i c k i, wstêp w: H. S i e n k i e w i c z, Bez dogmatu. Oprac. ... Wroc³aw 2002. BN I 301.
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lokszta³tn¹ odpowiedzi¹ na kryzys nowoczesno�ci: odpowiedzi¹ nihilistyczn¹, ar-
tystowsk¹, estetyzuj¹c¹, utopijn¹, antyutopijn¹ itd. Wiele z tych odpowiedzi jest
charakterystycznych tak¿e dla pozytywistów, zw³aszcza mistycyzm jako forma
radzenia sobie z poczuciem kryzysu. Mistycyzm mo¿e przybraæ kszta³t symboli-
zmu lub objawiæ siê jako estetyka transcendencji i epifanii.

Na zewn¹trz lub wewn¹trz tego, co wygl¹da jak entropiczny chaos czy nierozwi¹zywalny
konflikt, istnieje mocne pod³o¿e duchowe. Owo pod³o¿e mo¿e byæ albo psychologiczne, albo
metafizyczne, lecz niezale¿nie od tego pozwala na � jak to okre�li³ Jung � �integracjê� oraz
pojawienie siê tego, co egzystencjali�ci mieli pó�niej nazwaæ sensem Bycia wy³aniaj¹cym siê
z Nico�ci 56.

W tego rodzaju mistycyzm, zespolony z doz¹ ruskinowskiego estetyzmu, ucieka
Eliza Orzeszkowa w swej pó�nej twórczo�ci 57, ale taki proces mo¿na odnale�æ
w ca³ej pozytywistycznej literaturze 58. Szczególnie interesuj¹c¹ odpowiedzi¹ jest
ucieczka, odwrócenie siê od nowoczesno�ci w sensie decyzji ¿yciowej (zmiana
miejsca zamieszkania i dzia³ania, np. wyjazd �wiêtochowskiego do Go³otczyzny),
w sensie fascynacji ideowych utopi¹ konserwatywn¹ lub progresywn¹ i w sensie
wyboru artystycznego (np. zwrot Sienkiewicza do powie�ci historycznej, i to w od-
nowionym modernistycznym kszta³cie artystycznym). Utopijne, jak te¿ futurolo-
giczne fascynacje charakterystyczne s¹ równie¿ dla pozytywistów, zw³aszcza dla
�wiêtochowskiego, Prusa, Orzeszkowej, Ochorowicza 59. �Prymitywizm� i zain-
teresowanie kulturami przednowoczesnymi obserwujemy w twórczo�ci Adolfa Dy-
gasiñskiego i Stanis³awa Witkiewicza, jak i ca³ego bujnie rozwijaj¹cego siê pozy-
tywistycznego etnografizmu spod znaku �Wêdrowca�, �Wis³y�, a tak¿e �G³osu� 60.
Ideologia �G³osu� wyostrza w obrêbie epoki kolejne dialektyczne napiêcie nowo-
czesno�ci: uniwersalizm kontra nacjonalizm, które zaznaczy³o siê ju¿ w tytule g³o-
�nej rozprawy Orzeszkowej Patriotyzm i kosmopolityzm (1880) 61. Ciekawym

56 S h e p p a r d, op. cit., s. 127.
57 Zob. M. ¯ m i g r o d z k a, Modernizm w oczach pozytywistki. W zb.: Z problemów literatu-

ry polskiej XX wieku. Red. J. Kwiatkowski, Z. ̄ abicki. Warszawa 1965. � G. B o r k o w s k a: W¹tek
ruskinowski w twórczo�ci Orzeszkowej. W zb.: Prze³om antypozytywistyczny w polskiej �wiadomo�ci
kulturowej koñca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wroc³aw 1986; Manifesty realistów
i kryzys epicko�ci. W zb.: �Lalka� i inne. Studia w stulecie powie�ci realistycznej. Red. J. Bachórz,
M. G³owiñski. Warszawa 1992; Orzeszkowa � szkic do biografii duchowej. W zb.: Prus i inni. Prace
ofiarowane Profesorowi Stanis³awowi Ficie. Red. J. A. Malik, E. Paczoska. Lublin 2003. � M. G l o-
g e r, Eliza Orzeszkowa i Ernest Renan � zapomniany jêzyk. W zb.: Pozytywizm. Jêzyki epoki. War-
szawa 2001.

58 A. M a z u r, Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie
II po³owy XIX wieku. Opole 2001.

59 Zob. B o r k o w s k a, W¹tek ruskinowski w twórczo�ci Orzeszkowej. � M. G l o g e r, Pesy-
mizm � utopia � chiliazm. O my�leniu utopijnym Boles³awa Prusa. �Pamiêtnik Literacki� 2003, z. 2.

60 Zob. np. Z. S z w e y k o w s k i, Dramat Dygasiñskiego. Warszawa 1938. � J. M a j d a, Gó-
ralszczyzna w twórczo�ci Stanis³awa Witkiewicza. Wroc³aw 1979. � S. F i t a, Boles³aw Prus w krê-
gu �Wêdrowca�. W zb.: Wokó³ twórczo�ci drugiego pokolenia pozytywistów polskich. Red. A. Ma-
zur. Opole 2004.

61 Zob. T. S t e g n e r, Przyczynek do ewolucji ideowo-politycznej Aleksandra �wiêtochow-
skiego. �Dzieje Najnowsze� 1985, nr 3/4. � A. J a s z c z u k, Liberalizm contra nacjonalizm. Pro-
blem europejski prze³omu wieków. Lublin 1999. � N. B o ñ c z a - T o m a s z e w s k i, Demokratycz-
na geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego. Warszawa 2001.
� S. F i t a: Elizy Orzeszkowej my�li o patriotyzmie i kosmopolityzmie. W zb.: Twórczo�æ Elizy Orzesz-
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i wci¹¿ ma³o zbadanym pod k¹tem inspiracji metafizycznych �ród³em moderni-
stycznych napiêæ w literaturze pozytywistycznej jest recepcja naturalizmu.

Tyle modernistycznego rekonesansu po epoce pozytywizmu. Czas na wniosek.
Pozytywizm to zarazem wa¿ny sk³adnik nowoczesno�ci, nie tylko zreszt¹ pol-

skiej, i najwa¿niejszy moment dynamizuj¹cy proces modernizmu artystycznego.
W celu osi¹gniêcia wiêkszej jasno�ci nale¿y zatem odró¿niæ, czêsto uto¿sa-

miane, pojêcia �nowoczesno�æ� i �modernizm� 62. Nowoczesno�æ chcia³bym za-
tem ujmowaæ jako d³ugotrwa³y proces o�wiecenia i racjonalizacji kultury zdomi-
nowany przez ideê mathesis universalis, natomiast przez modernizm rozumiem
reakcjê artystyczn¹ i egzystencjaln¹ na proces za³amywania siê tej idei. Wolfgang
Welsch zauwa¿a:

Mówienie wy³¹cznie o racjonalno�ci naukowo-technicznej oznacza³oby tworzenie bar-
dzo jednostronnego obrazu epoki nowo¿ytnej. Do nowo¿ytno�ci nale¿y nurt zdecydowanie
przeciwny g³ównemu pr¹dowi. [...]

Epoka nowo¿ytna stanowi podwójn¹ figurê: z jednej strony jest kuracj¹ przez racjonaliza-
cjê, z drugiej terapi¹ polegaj¹c¹ na anty-racjonalizacji 63.

Poniewa¿ za� przedstawiciele epoki próbowali byæ jednocze�nie naukowcami
i artystami, przyrodoznawcz¹ ujednolicaj¹c¹ metodologiê chcieli przenie�æ w dzie-
dzinê twórczo�ci i badañ humanistycznych, w tym dramatyczniejsze popadali sprzecz-
no�ci i skrajno�ci ideowe. Wielkie racjonalistyczne programy unaukowienia powie-
�ci, tworzone i realizowane przez Balzaka, Zolê, Flauberta, a w Polsce zw³aszcza
przez Prusa i Orzeszkow¹, szybko zaciemnia³y siê mitem i subiektywnym pesy-
mizmem. Naturali�ci francuscy wbrew swym za³o¿eniom ³atwo i chêtnie przecho-
dzili na stronê has³a �sztuka dla sztuki� i poszukiwania absolutu 64. Nowoczesno�æ
zawsze przeistacza siê w mit, tym bardziej je�li jej zwolennicy zajmuj¹ siê litera-
tur¹. Jak bowiem trafnie konstatuje Welsch:

Spo�ród opozycyjnych stronnictw, które ci¹gle w epoce nowo¿ytnej przeciwstawiaj¹ siê
sojuszniczej w³adzy nauki i techniki, sztuka stanowi najtrwalsz¹ i najsilniejsz¹ frakcjê 65.

Pozytywizm to � nawi¹zuj¹c do sformu³owania Szweykowskiego � �drama-
tyczna epoka�, w której ze szczególn¹ intensywno�ci¹ splataj¹ siê, w dialektycz-
nym u�cisku, nowoczesno�æ i modernizm.

kowej. Red. K. Stêpnik. Lublin 2001; Polityka i etyka. Uwagi o �my�li politycznej� Boles³awa
Prusa. W zb.: Boles³aw Prus. Pisarz � publicysta � my�liciel. Red. M. Wo�niakiewicz-Dziadosz,
S. Fita. Lublin 2003.

62 Zob. np. S. M o r a w s k i, Na tropach modernizmu jako formacji kulturowej. �Teksty Dru-
gie� 1994, nr 5/6.

63 W. We l s c h, Nasza postmodernistyczna moderna. Prze³. R. K u b i c k i, A. Z e i d l e r -
- J a n i s z e w s k a. Warszawa 1998, s. 102, 104.

64 Zob. G. R o b e r t, Emil Zola. Ogólne zasady i cechy twórczo�ci. Prze³. I. Wa c h u l s k a.
Pos³owie H. S u w a ³ a. Warszawa 1968, s. 110�130, 158�195. � J. S t e m p o w s k i, Graniczne
punkty sztuki u naturalistów. W: Szkice literackie. Wyd. 2, zmien. i rozszerz. Wybór, oprac. J. T i-
m o s z e w i c z. Warszawa 2001. T. 1: Chimera jako zwierzê poci¹gowe. 1926�1941. W sprawie
niebezpiecznych konsekwencji przenikania siê kompetencji nauki i literatury zob. te¿ W. L e p e-
n i e s, Walka nauki z literatur¹. W: Niebezpieczne powinowactwa z wyboru. Eseje na temat historii
nauki. Prze³., wstêp A. Z e i d l e r - J a n i s z e w s k a. Warszawa 1996.

65 We l s c h, op. cit., s. 104.
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POSITIVISM: BETWEEN MODERNITY AND MODERNISM

Positivism is an epoch and a cultural phenomenon vastly important to understand the socio-
-cultural modernity and the origin of Polish artistic modernism. Positivist thinking is involved into
Enlightenment dialectics � a socio-psychological mechanism described by M. Horkheimer and
Th. W. Adorno in their Dialectics of Enlightenment (Dialektik der Aufklärung, 1947). This mecha-
nism, penetrating the modern mentality, leads to the formation of artistic modernism in Europe. The
dialectics of Polish positivism (variously treated by Teodor Jeske-Choiñski, Zygmunt Szweykowski,
and Henryk Markiewicz), analogous to dialectics of Enlightenment, leads to instrumental treatment
of reason, reification of a man, and wasting of all sense. Thus, modernism constitute different artistic
and ideological reactions to the crisis of positivist rationalism, such as decadence, worship of art,
symbolism, utopia, interest in primitive cultures, nationalism, conservatism. The reactions in
question appear also in writing and in the thought of the representatives of Polish positivism.


