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tem wnikliwych analiz bêd¹ wypowiedzi dwóch pisarzy: zwi¹zanego ze �Zdrojem� Jerze-
go Hulewicza (który jest omawiany jako pierwszy) i bohatera ca³ej ksi¹¿ki � Tadeusza
Miciñskiego. Wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ �prze¿ycie kryzysu kultury� zupe³nie odmiennie
przedstawiano w ró¿nych nurtach artystycznych (ekspresjonizm, surrealizm, dadaizm, sym-
bolizm), Gutowski stara siê nakre�liæ podstawy historiozofii ekspresjonistycznej w kon-
tek�cie twórczo�ci obu literatów (Hulewicz nadto by³ malarzem). Czytanie ich tekstów
przez pryzmat transformacji i ci¹g³o�ci idei, a tak¿e historii wypada niezwykle zajmuj¹co,
zarazem wprowadza w obszary badawcze wyj¹tkowo ma³o eksploatowane.

Przegl¹d zawarto�ci ksi¹¿ki Wojciecha Gutowskiego nie pozwala na pe³ne ukazanie
bogatej panoramy zagadnieñ i wielkiej ró¿norodno�ci tematycznej. Nale¿y podkre�liæ im-
ponuj¹cy materia³ egzemplifikacyjny, na którym autor W poszukiwaniu ¿ycia nowego opiera
swoje subtelne i wnikliwe interpretacje (w duchu hermeneutyki z uwzglêdnieniem historii
idei), materia³ ogarniaj¹cy wszystkie odmiany gatunkowe eksploatowane przez Miciñ-
skiego.

 Budz¹ca najwy¿sze uznanie praca Gutowskiego jest wa¿nym g³osem w dyskusji nad
wci¹¿ otwartym terenem poszukiwañ i jednocze�nie stanowi du¿y krok w badaniach nad
dzie³em autora Nietoty. Przyczyni siê z pewno�ci¹ do rehabilitacji miejsca, na jakim spoty-
kamy pisarza, i wprowadzi na miejsce mu nale¿ne. Nie bêdzie chyba przesad¹ uznanie
Miciñskiego za jednego z najwybitniejszych pisarzy epoki 31.

Marcin Pliszka

31 I jeszcze jedna uwaga. Opracowanie redakcyjne pozostawia wiele do ¿yczenia. Pomijaj¹c
drobne wpadki w postaci literówek, przesuniêcia przypisów (s. 249�250) itp., trudno nie zg³osiæ
zastrze¿eñ do b³êdnie podanego tytu³u w notce biograficznej na koñcu ksi¹¿ki � jest: Pasje wyobra�-
ni, winno byæ: W�ród szyfrów transcendencji. Oczywi�cie, istnieje pozycja Pasje wyobra�ni. Szkice
o literaturze romantyzmu i M³odej Polski, wydana w 1991 roku.

D a r i u s z  S k ó r c z e w s k i, SPORY O KRYTYKÊ LITERACK¥ W DWUDZIE-
STOLECIU MIÊDZYWOJENNYM. Kraków (2002). (Towarzystwo Autorów i Wydaw-
ców Prac Naukowych �Universitas�), ss. 404, 4 nlb.

Spraw¹ �najjawniej k³opotliw¹� nazwa³ przed dziesiêcioma laty Wojciech G³owala
brak syntez historycznokrytycznych we wspó³czesnych badaniach nad dziejami polskiej
krytyki literackiej 1. Mówi¹c o przyczynach �k³opotu� nale¿y zauwa¿yæ, ¿e o skuteczno�ci
syntetycznego opisu pewnej szczegó³owej dziedziny decyduje w du¿ej mierze mo¿liwo�æ
korzystania z istniej¹cych historii dyscyplin kontaktowych � tych za�, zw³aszcza dziejów
teorii literatury, niew¹tpliwie brakuje. Konstruowanie �ponadtekstowych i ponadosobo-
wych ca³o�ci� 2 jest trudne równie¿ dlatego, ¿e niektórzy wa¿ni bohaterowie historii kryty-
ki (np. Kridl) wci¹¿ czekaj¹ na wydania zbiorowe, jakkolwiek trzeba przyznaæ, ¿e dziêki
zas³u¿onej dla sprawy �Biblioteki Studiów Literackich� � ale nie tylko tej serii � sytuacja

1 W. G ³ o w a l a, Uwagi nad stanem badañ nad histori¹ XX-wiecznej polskiej krytyki literac-
kiej. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Ksiêga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995.
Red. T. Micha³owska, Z. Goliñski, Z. Jarosiñski. Warszawa 1996, s. 474. Sformu³owanie dotyczy³o
�niedokoñczonej� IBL-owskiej serii historycznokrytycznej, w której wyszed³ tylko jeden tom (E. S a r-
n o w s k a - Te m e r i u s z, T. K o s t k i e w i c z o w a, Krytyka literacka w XVI i XVII wieku oraz
w epoce o�wiecenia. Wroc³aw 1970), nie ma jednak powodów, dla których nale¿a³oby je traktowaæ
jako �ci�le zwi¹zane z tym jednym adresem.

2 G ³ o w a l a, loc. cit.
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stale siê poprawia 3. Trzecia sprawa to metodologiczna trudno�æ historycznego porz¹dko-
wania dziedziny metajêzykowej; mówi¹c w skrócie, standardy postêpowania s¹ tu wci¹¿
niedostatecznie wyra�ne oraz � mo¿e przede wszystkim � poddane presji wzorców prakty-
ki historycznoliterackiej, co skutkuje wyja�nieniami historycznie nieprecyzyjnymi, a czê-
sto po prostu wadliwymi. Czwarta: pó³oficjalna opinia g³osz¹ca nieatrakcyjno�æ poznaw-
cz¹ tematu. Nale¿y domniemywaæ, ¿e jest to niekiedy wynik skojarzenia ³¹cz¹cego bada-
nie przesz³o�ci z archaiczno�ci¹ metody. Uzasadnienie powa¿niejsze zdaje siê mówiæ, ¿e
tego rodzaju wiedza nie wnosi nic pozytywnego do dzisiejszych sposobów postêpowania
(zaledwie potwierdza teoriê wymiany paradygmatycznej, a skoro potwierdza � jest zbêd-
na). Nie wchodz¹c w d³u¿sze spory nale¿y zauwa¿yæ, i¿ streszczona opinia ignoruje fakt,
¿e rzeczywisty przebieg praktyk poznawczych dyscypliny jest widoczny jedynie w dy-
stansie historycznym, natomiast tak czy inaczej rozumiana tera�niejszo�æ jest domen¹ dzia-
³añ imitacyjnych, spontanicznych, niejawnych i nie�wiadomych. Z tego powodu wszelka
historia nauki jest propedeutyk¹ (co najmniej), a w obszarze nauk o cz³owieku równie¿
etyk¹. Ponadto: je¿eli powszechne nazywanie obecnego stanu wiedzy o literaturze stanem
�kryzysu�, �zmiany�, �wymiany�, �pluralizmu� czy �interregnum� jest adekwatne, to zgod-

3 G ³ o w a l a  (op. cit., s. 476) sformu³owa³  nastêpuj¹c¹ �listê nieobecno�ci� w zakresie edy-
torstwa: C. Jellenta, A. Drogoszewski, A. Potocki, T. D¹browski, A. Lange, M. Komornicka,
Z. Lubicz-Zaleski, Z. Wasilewski, E. Breiter, K. Troczyñski, L. Pomirowski, L. Piwiñski, K. Cza-
chowski (przypomnijmy: Miêdzy romantyzmem a realizmem opublikowane w ramach BSL 〈= �Bi-
blioteka Studiów Literackich�〉 jest ksi¹¿k¹ autorsk¹ Czachowskiego, przygotowan¹ jeszcze
w r. 1939), E. Skiwski, J. N. Miller i Z. Dêbicki. Warto przy okazji sprawdziæ, co siê zmieni³o od
czasu zg³oszenia tych postulatów. BSL wyda³a wybór prac E. S k i w s k i e g o  (Na prze³aj. Oraz
inne szkice o literaturze i kulturze. Oprac. M. U r b a n o w s k i. Kraków 1999), K. T r o c z y ñ-
s k i e g o  (Pisma wybrane. T. 1�3. Oprac. S. D ¹ b r o w s k i. Kraków 1997�1998�2001), J. B ³ o ñ-
s k i e g o  (Wybór pism. T. 1�2. Wybór i oprac. J. J a r z ê b s k i. Kraków 2001�2002) oraz I. C h r z a-
n o w s k i e g o  (Pisma wybrane. Oprac. Z. J. N o w a k, J. S t a r n a w s k i. Kraków 2003). Wy-
dawnictwo Literackie wznowi³o równie¿ (w serii Z pism Kazimierza Wyki) � w wersji znacznie
poszerzonej � Star¹ szufladê (Stara szuflada. I inne szkice z lat 1932�1939. Oprac. M. U r b a-
n o w s k i. Kraków 2000). Oprócz tego pojawi³o siê w tym czasie kilka opracowañ historycznokry-
tycznych; przede wszystkim w jednym tomie zebrano liczne studia M. G ³ o w i ñ s k i e g o  (Eks-
presja i empatia. Studia o m³odopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997). Pozosta³e: D. T u b i e-
l e w i c z - M a t t s o n, Polska socrealistyczna krytyka literacka jako narzêdzie w³adzy. Uppsala 1997.
� M. K r a k o w i a k, Katastrofizm � personalizm � realizm: o krytyce literackiej Kazimierza Wyki
w latach 1932�1948. Kraków 2001. � A. K a l b a r c z y k, U podstaw krytyki. O aksjologii literac-
kiej Karola Ludwika Koniñskiego. Lublin 2001. � A. F i t a s, G³os z labiryntu. O pismach Karola
Ludwika Koniñskiego. Wroc³aw 2003; E. P r o k o p - J a n i e c, Literatura i nacjonalizm. Twórczo�æ
krytyczna Zygmunta Wasilewskiego. Kraków 2004. Za najbardziej znacz¹cy i pozytywny fakt edy-
torski nale¿y jednak uznaæ powstanie powa¿nej i pracowitej konkurencji dla BSL w postaci nowych
przedsiêwziêæ krakowskiego wydawnictwa �Arcana� (serie: �Arkana Literatury� i �Arkana Histo-
rii�) i jej redaktora M. U r b a n o w s k i e g o, który wyda³ tu trzy ksi¹¿ki autorskie (Nacjonalistycz-
na krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej. Kraków 1997; Cz³o-
wiek z g³êbszego podziemia. ¯ycie i twórczo�æ Jana Emila Skiwskiego. Kraków 2003; czê�ciowo
po�wiêcony krytyce zbiór artyku³ów Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. Kraków
2002), opracowa³ wybór pism S. P i a s e c k i e g o  (Prosto z mostu. Wybór publicystyki literackiej.
2003), wznowienie F. G o e t l a  (Patrz¹c wstecz. Wspomnienia. 1999 � w �Arcanach� wysz³y rów-
nie¿ dwutomowe Dzie³a wybrane tego autora) oraz zbiór �My�l Polska� na emigracji. 1941�1976.
Antologia tekstów. Wybór i oprac. W. T u r e k, M. U r b a n o w s k i. Kraków 2005, a poza �Arcana-
mi� pisma A. T r z e b i ñ s k i e g o  (Aby podnie�æ ró¿ê. Szkice literackie i dramat. Warszawa 1999),
J. B r a u n a  (Kultura jutra, czyli Nowe O�wiecenie. Warszawa 2001 � obie ksi¹¿ki w serii �Biblioteka
Frondy�) i S. B r z o z o w s k i e g o  (Komentarze poetyckie. Wybór i wstêp M. Wy k a. Oprac. tekstu
M. U r b a n o w s k i. Kraków 2001). Poza tym w �Arcanach� ukaza³y siê: K. T r o c z y ñ s k i, Zoil.
Pisarz i strategie. Sztuka, etyka, naród. Brzozowsciana. Poda³ do druku i oprac. K. K r a s u s k i. Kra-
ków 2003. � �Marcho³t� (1934�1939). Antologia tekstów. Wybór i oprac. J. M u s i a ³. Kraków 2002.
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nie z rewolucyjn¹ koncepcj¹ nauki (której opisowa przydatno�æ dla humanistyki wydaje
siê dyskusyjna) zainteresowania historyczne i autorefleksyjne zajmuj¹ w naszej dyscypli-
nie miejsce centralne.

Sformu³owane uwagi nie maj¹ wy³¹cznie charakteru wprowadzaj¹cego czy dygresyjne-
go, nie s¹ te¿ wymierzone w cele pozarecenzenckie � w ka¿dym wypadku by³yby zbêdne. S¹
to przede wszystkim kategorie analityczne i kryteria warto�ciowania, które w odniesieniu
do Sporów o krytykê literack¹ w Dwudziestoleciu miêdzywojennym Dariusza Skórczewskie-
go zosta³y uznane przez pisz¹cego te s³owa za istotne. Wynika z nich jednoznacznie, ¿e samo
zamierzenie zas³uguje na wysok¹ ocenê, co powinno budziæ uzasadnione podejrzenia, i¿
opini¹ kieruje przesada lub pokora. Dodajmy zatem od razu, ¿e po lekturze wra¿enie obco-
wania z materia³em dobrej próby nie zmienia siê. W ten sposób zosta³y sformu³owane
równie¿ zastrze¿enia: dotycz¹ przede wszystkim czasowych i przedmiotowych granic me-
takrytyki oraz sposobu prezentacji dyscypliny kontaktowej � teorii literatury.

Mówi¹c o ksi¹¿ce po�wiêconej metakrytyce trudno nie przywo³aæ M³odopolskiej wy-
obra�ni metakrytycznej G³owali, syntezy widocznej w narracji Skórczewskiego w � jak
siê wydaje � trzech postaciach. G³owala jest oczywi�cie bohaterem licznych przypisów,
ale te¿ w pewnym sensie nie do�æ licznych; innymi s³owy, Skórczewski nie tylko korzysta
z rzeczowej zawarto�ci monografii, ale równie¿ w du¿ym stopniu na�laduje jej globaln¹
konstrukcjê. Dziêki temu G³owala wciela siê w trzeci¹, chyba najwdziêczniejsz¹ rolê, w któ-
rej wyg³asza tekst autora historii kontynuowanej. Spory poprzedzone s¹ jednak odmienny-
mi za³o¿eniami teoretycznymi i ró¿nice te wypada zinterpretowaæ na niekorzy�æ Skór-
czewskiego. U G³owali kryteria teoretyczne (których nie bêdziemy tu streszczaæ) wyod-
rêbniaj¹ce teksty i motywy metakrytyczne wspó³pracowa³y z eksplikowan¹ zasad¹ ekonomii
przytoczeñ i reprezentatywno�ci danych. Ambicj¹ Skórczewskiego jest sformu³owanie
kryteriów wystarczaj¹cych; deklaruje:

�Rozpatrywaæ mianowicie bêdê zasadniczo trzy rodzaje wyst¹pieñ. Pierwsz¹ grupê
stanowi¹ teksty, których autorzy wypowiadali siê wprost na temat zadañ krytyki, podej-
muj¹c próby kodyfikacji swojej dyscypliny, nabrania teoretycznego dystansu w stosunku
do w³asnej praktyki krytycznoliterackiej. [...]

Ponadto przedmiotem ogl¹du bêd¹ przekazy krytyczne, w których funkcja metakry-
tyczna wprawdzie nie dominowa³a, lecz stanowi³a ich zauwa¿alny aspekt, dziêki czemu
g³osy te w³¹cza³y siê w pewnej mierze w dyskusje o krytyce. [...]

Wreszcie trzeci¹ grupê stanowi¹ wypowiedzi, które b¹d� sytuowa³y siê na obrze¿ach
krytyki jako dziedzina pograniczna (np. publicystyka literacka czy krytyka sztuki), b¹d�
nale¿a³y do obszarów bezpo�rednio z krytyk¹ zwi¹zanych [...]� (s. 16�17).

I rekapituluje:
�Metakrytykê rozumiem zatem szerzej: obejmuje ona nie tylko pewien segment wy-

powiedzi nale¿¹cych do »czystej« krytyki literackiej, zorientowanej na eksploracjê w³a-
snych powinno�ci, ale równie¿ te wyst¹pienia, które za przedmiot refleksji maj¹ krytykê,
lecz same niekoniecznie mieszcz¹ siê w jej obrêbie. Poziom »meta« nie oznacza w tym
przypadku »wewnêtrznej« refleksji nad krytyk¹, dokonywanej z jej pozycji, lecz w s z e l k ¹
r e f l e k s j ê  maj¹c¹ za przedmiot krytykê literack¹� (s. 17).

Wyznaczenie wokó³ metakrytyki trzech granic teoretycznych mia³o (powinno mieæ)
na celu wyraziste zarysowanie konturów przedmiotu i jego unieruchomienie na potrzeby
obserwacji. Nietrudno wszak zauwa¿yæ, ¿e kolejne kryteria s¹ coraz szersze i ka¿de z nich
obejmuje wszystkie wcze�niejsze, a przedmiot � chowany w kolejnych pojemnikach � tra-
ci zamiast zyskiwaæ na ostro�ci. Zreszt¹ cytowana rekapitulacja zaleca siê szeroko�ci¹
wrêcz uniwersaln¹, wobec której wszelkie za³o¿enia okazuj¹ siê zbêdne. Na opiniê spój-
niejszego zas³uguje wprowadzony dalej gatunkowy podzia³ komunikatów metakrytycz-
nych (zob. na s. 35�37), ale tu z kolei w¹tpliwo�ci budzi przesadna (7-stopniowa) atomi-
zacja oraz intuicyjno�æ poszczególnych kwalifikacji (czym dok³adnie mia³by siê ró¿niæ
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np. �szkic problemowy� od �artyku³u przegl¹dowego�?); powstaje te¿ pytanie, w jakim
stosunku podzia³ genologiczny pozostaje do przedmiotowego. Zastrze¿enia te sk³aniaj¹ do
sformu³owania uwagi ogólniejszej: metodologiczna oprawa ksi¹¿ki tworzy jej warstwê
najs³absz¹, zarówno w sferze obja�nieñ za³o¿eniowych (o czym ju¿ by³a mowa), jak i spo-
sobów rozumienia podstawowych terminów teoretycznych. Widaæ to w raczej naiwnym
wyja�nieniu, czym � w analogii do pojêcia metajêzyka � jest metakrytyka (zob. s. 17�18,
przypis), oraz w nazwaniu Funkcji krytyki literackiej Janusza S³awiñskiego �studium me-
takrytycznym� (s. 370, przypis; podobnie te¿ w odniesieniu do kilku innych prac formu³u-
j¹cych postulaty metodologiczne badañ nad krytyk¹ i metakrytyk¹). Mo¿na podejrzewaæ,
¿e �teoria� zosta³a niejako dodana do tekstu g³ównego po jego powstaniu, co zrodzi³o
okre�lone problemy dopasowania. Za tak¹ � nie¿yczliw¹ dla autora � interpretacj¹ prze-
mawia fakt, ¿e wobec wadliwo�ci przywo³anych za³o¿eñ nie sposób prze�ledziæ stopnia
konsekwencji, z jak¹ s¹ aplikowane w analizie historycznej, podczas gdy sama analiza nie
budzi powa¿niejszych zastrze¿eñ, co jest paradoksem nierzadkim w literaturoznawstwie,
bogatym w teorie implikowane i potoczne.

W³a�nie w rzêdzie implikacji nale¿y umie�ciæ zastosowan¹ przez Skórczewskiego
periodyzacjê. Na jej podstawie trudno powiedzieæ, co mia³oby byæ specyficzne dla dyna-
miki procesu krytycznoliterackiego, który zosta³ tu wmontowany w ramy procesu literac-
kiego. Zastosowanie periodyzacji historycznoliterackiej dla dziejów dyskursu metalite-
rackiego jest posuniêciem intuicyjnym, opartym na zdroworozs¹dkowym poczuciu syme-
trii w historii, i jako takie � s³abo uzasadnionym. W ten sposób anulowane, a nawet
uniemo¿liwione zostaje interesuj¹ce pytanie o stosunki obustronne procesów, potencjalne
hierarchizacje, rozbie¿no�ci � pytanie, jak siê wydaje, dobrze mieszcz¹ce siê w granicach
kwestii kluczowej: autonomii krytyki. Zadekretowana wspó³bie¿no�æ nie budzi w¹tpliwo-
�ci w odniesieniu do daty koñcowej ani tzw. cezury roku 1932 (u Skórczewskiego rozci¹-
gniêtej w pasmo wydarzeñ 1930�1932); obie s¹ dobrze uzasadnione w literaturze przed-
miotu, ale milcz¹ca akceptacja jest jednak czym� innym ni¿ empiryczny dowód. Zw³asz-
cza ¿e podstawowa jednostka organizacyjna narracji Skórczewskiego � �spór� � jest
niekoniecznie ekwiwalentem jednostek procesu literackiego. Mamy tu spory (o delimita-
cjê) obejmuj¹ce ca³e �rodowiska literackie, ale i potyczki o motywacjach czê�ciowo indy-
widualnych (Boy � Irzykowski, Wyka � Fryde). Jednorodzajow¹ temporalizacjê wydarzeñ
niejednorodnych wypada uznaæ za sporn¹. (Na marginesie: u¿ywanie okre�lenia �proces
krytycznoliteracki� jako nazwy aktywno�ci pisarskiej krytyka jest licencj¹ chyba myl¹c¹.)

I wreszcie data najbardziej problematyczna: rok 1918 jako moment inicjalizacji dys-
kusji metakrytycznej. Pomimo jawnej allogenetyczno�ci cezura ma do�æ ³atwe uzasadnie-
nie � i ono w ksi¹¿ce jest podane. Przypomnijmy jednak, ¿e G³owala zawiesza swoj¹ nar-
racjê na roku 1915, najwcze�niejszy za� komunikat metakrytyczny analizowany przez
Skórczewskiego pochodzi z roku 1919. Jak¹ przyj¹æ skalê, by poszukiwanie trzech straco-
nych lat nie wygl¹da³o na pedanteriê lub sentymentalizm? Przede wszystkim powiedzmy,
¿e stwierdzenie braku aktywno�ci jest wyja�nieniem znacz¹cym. Dalej, ¿e po roku 1915
(czy nawet 1919) aktywni pozostaj¹ niektórzy moderni�ci i pozytywi�ci (oczywi�cie Irzy-
kowski, ale te¿ np. T. Grabowski, autor przywo³ywanych przez Skórczewskiego pó�nopo-
zytywistycznych prac z lat 1907, 1910 oraz Krytyki literackiej w Polsce w epoce realizmu
i modernizmu z 1934, który w roku 1918 wyda³ Krytykê literack¹ w Polsce w epoce pseu-
doklasycyzmu � w ksi¹¿ce pominiêt¹) 4. Nawet je¿eli mówienie o Sporach w kategoriach
kontynuacji M³odopolskiej wyobra�ni metakrytycznej jest recenzenckim wmówieniem, to
w kontek�cie niewielkiej ilo�ci syntez krytycznych interpretacja tego rodzaju by³a przewi-
dywalna � st¹d te¿ pytanie. Koñcz¹c � prawie � w¹tek powiedzmy, ¿e oprócz intuicji za

4 To ju¿ bêdzie pedanteria: dlaczego na s. 107 respektowana jest data 1916 jako koñcowa
poprzedniego okresu krytycznoliterackiego?
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akceptacj¹ roku 1918 stoi zapewne chêæ skrzy¿owania pocz¹tku narracji z dat¹ �mocniej-
sz¹�, retorycznie uwypuklaj¹c¹ zmianê warty. Prawie � poniewa¿ zagadnienie chronologii
³¹czy siê z sygnalizowanym wcze�niej problematycznym sposobem prezentacji g³ównego
partnera sporu, wiedzy o literaturze, a zw³aszcza teorii literatury. Autor du¿o miejsca prze-
znacza na zreferowanie konstytutywnych dla pocz¹tkowej fazy istnienia polskiej teorii
literatury prac Kleinera (zw³aszcza) i £empickiego, wspomina równie¿ o Wóycickim. Trud-
no nie doceniæ profesjonalizmu komentarza, niemniej trzeba pamiêtaæ, ¿e wp³yw wymie-
nionych autorytetów na kszta³t kultury literackiej Dwudziestolecia jest bezdyskusyjny. Ich
prace maj¹ bez w¹tpienia charakter otwieraj¹cy, a ¿e pochodz¹ z lat 1913�1914, kwestio-
nuj¹ oczywisto�æ przesuniêcia pocz¹tku na rok 1918. Matryca periodyzacyjna ponownie
odcina drogê do przypuszczalnie ciekawych wyja�nieñ: imponuj¹co drobiazgowe badania
Skórczewskiego pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e najsilniejsze spory delimitacyjne wype³niaj¹
dekadê 1923�1932, a przecie¿ jest to równocze�nie okres najs³abszej aktywno�ci teorii
literatury. Je¿eli nie daje to dostatecznych podstaw do spekulacji o istnieniu potencjalnej
prawid³owo�ci � przypomnijmy prawie ca³kowity brak zainteresowañ scjentystycznych
w M³odej Polsce � to uogólnienie takie nale¿a³o przynajmniej oddaliæ.

Trzeba mocno zaznaczyæ: prezentacja teorii literatury, jak¹ znajdziemy w Sporach,
nie jest fa³szywa, ale oparta na stereotypach historycznych, które pozostaj¹ obowi¹zuj¹ce
przy rozumieniu ich z nale¿yt¹ doz¹ ostro¿no�ci. Jest to szereg mitów kursuj¹cych poza
w¹skim obiegiem specjalistycznej historii nauki o literaturze, mitów zreszt¹ sympatycz-
nych, bo opieraj¹cych siê na ¿yczliwo�ci dla wielkich antenatów, oraz ca³kiem zrozumia-
³ych � bo za³o¿ycielskich. Pierwszy z brzegu to � funkcjonuj¹cy u Skórczewskiego � mit
antypsychologistycznej reakcji maj¹cej stanowiæ podstawowy przekrój kultury literackiej
Dwudziestolecia. Dotykamy tu szczególnie bogatego zbioru nieprecyzyjnych twierdzeñ;
w skrócie: antypsychologizm nie jest tym samym co tzw. prze³om antypozytywistyczny,
poniewa¿ wyja�nienie psychologistyczne ma siê zupe³nie dobrze a¿ do pó�nych lat trzy-
dziestych. Dlatego mówi¹c o jego krytyce nale¿y wskazaæ konkretne o�rodki: pisma Wóy-
cickiego (nie za� faktycznego psychologisty Kleinera), £empickiego (ale prawie wy³¹cz-
nie jako autora koncepcji �poetyki czystej�), pó�nych uczniów Wóycickiego, a wiêc �ro-
dowisko Ko³a Polonistów Uniwersytetu Warszawskiego, kr¹g Kridla � oraz oczywi�cie
Ingardena. Trudno zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e negatywnym punktem odniesienia dla
wymienionych by³ m³odopolski impresjonizm; krytykowali raczej standardy nauki pozy-
tywistycznej, a poza tym w latach trzydziestych tradycja m³odopolska nie stanowi³a ju¿ �
zw³aszcza dla m³odszych � tradycji ¿ywej 5. Co wiêcej, prace za³o¿ycielskie (ograniczmy
siê do nich) literaturoznawstwa prezentuj¹ skomplikowany stosunek wobec dorobku po-
zytywistycznego. Owszem, kwestionuj¹ go, ale spore fragmenty równie¿ akceptuj¹ i mo-
dernizuj¹ (sk¹d pochodzi scjentyzm Kridla?). Podobnie zasadniczych dopowiedzeñ wy-
maga sprawa tzw. neoidealizmu w literaturoznawstwie Dwudziestolecia. Najpierw cytat:

�Ujêcie integruj¹ce literaturê i rzeczywisto�æ zewnêtrzn¹, zaproponowane przez lite-
raturoznawstwo o orientacji neoidealistycznej, stanowiæ mog³o dla krytyki literackiej dru-
giej po³owy epoki atrakcyjny i dogodny punkt oparcia. Dostarcza³o jej bowiem narzêdzi
umo¿liwiaj¹cych ogarniêcie »ca³o�ci« �wiata, usuniêcie dualizmu miêdzy sfer¹ sztuki i »¿y-
cia«, tak po¿¹dane w dobie kryzysu kultury i wyczerpaniu siê artystowskich pomys³ów
awangardy, kiedy scalenie rozpadaj¹cej siê cywilizacji sta³o siê nagl¹c¹ potrzeb¹� (s. 319;
zob. te¿ s. 142�143).

Powiedzmy otwarcie, ¿e brak respektu dla wewnêtrznego zró¿nicowania nauki o lite-
raturze powoduje, i¿ twierdzenie jest tylko pozornie prawdziwe. Neoidealizm istotnie kszta³-
towa³ historiografiê literack¹ � co znakomicie opisa³a Danuta Ulicka w Ingardenowskiej

5 Tak¹ dla niektórych krytyków by³o np. pisarstwo Brzozowskiego � co jednak nie znajduje
swojej analogii w teorii literatury.
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filozofii literatury (pojawiaj¹cej siê kilka razy w recenzowanej ksi¹¿ce) � ale Skórczewski
mówi g³ównie o teorii literatury. Tu natomiast nale¿y oddzieliæ inspiracjê Croceañsk¹ od
wp³ywów Vosslera i Spitzera. Nazywanie pierwszej �systemem metodologicznym� jest
przesad¹, to raczej zbiór porêcznych, ale i ogólnikowych frazesów filozoficznych, które
znajdziemy u wczesnego Kleinera, a pó�niej u Kucharskiego i Borowego � i to prawdo-
podobnie wszystko. A dla integracji literatury i �¿ycia� chyba bardziej decyduj¹ca by³a
recepcja Diltheya. Z kolei Vossler i Spitzer okre�lili format teorii Wóycickiego oraz prze-
bieg dyskusji nad stylistyk¹ (literack¹) w �rodowisku jêzykoznawczym � co pominiêto.
I s³usznie, stylistyka le¿a³a bowiem poza granicami ówczesnego literaturoznawstwa, nie-
mniej wynika st¹d, ¿e dla teorii literatury ca³ego okresu impuls neoidealistyczny okaza³ siê
bezp³odny i okazjonalny. Analogicznie nale¿y potraktowaæ tezê podporz¹dkowuj¹c¹ tzw.
pokolenie 1910 czy wêziej: socjologizuj¹cy nurt literaturoznawstwa oddzia³ywaniu Zna-
nieckiego. Nale¿a³oby powiedzieæ, u kogo konkretnie � oprócz Troczyñskiego � ono wy-
st¹pi³o. Co do samego Troczyñskiego: w jakim sensie jest on �zwolennikiem metody for-
malnej�, skoro na jego systemie, bêd¹cym w du¿ej mierze metodologicznym idiomem, nie
ma �ladów recepcji formalizmu rosyjskiego?

Twierdzeñ podobnych i w zamierzeniu gruntowniejszych znajdziemy u Skórczewskie-
go wiêcej, ale w³a�nie badania recepcji nie pozwalaj¹ na ich bezwarunkow¹ akceptacjê.
Najpierw nale¿a³oby wyja�niæ, jakie �zacz¹tki formalizmu� ma na my�li autor umieszcza-
j¹c je ogólnie w latach dwudziestych. Nie nale¿y te¿ ujednoznaczniaæ �formalizmu� Kri-
dla; z jednej strony, nie istniej¹ dostateczne dane chronologiczne pozwalaj¹ce jasno stwier-
dziæ, ¿e Wstêp do badañ nad dzie³em literackim by³ �polsk¹ transpozycj¹ rosyjskiego for-
malizmu� (s. 68), z drugiej strony, opinia przeciwna, akcentuj¹ca autonomiê koncepcji
metody integralnej, jest do�æ dobrze umotywowana, a i sam Kridl broni³ siê przed etykiet¹
formalisty � o czym Skórczewski pisze (na s. 270). Poza tym przyda³yby siê dodatkowe
licencje pojêciowe, które jasno odró¿nia³yby �ten� formalizm od �krytyki formalnej� (na-
zywanej te¿ �estetyczno-formaln¹�) Pomirowskiego i �najbardziej skrajnej koncepcji kry-
tyki formalnej� (s. 156) Troczyñskiego. Na koniec dwa detale: na s. 43�44 znajdujemy
prezentacjê pozytywistycznego rozumienia ró¿nic miêdzy krytyk¹ a histori¹ literatury �
brzmi jak cytat z Krytyki i krytyków Kridla, ale to nie jest cytat. Stronicê dalej umie�ci³
autor konkluzjê komentarza do wyst¹pienia Kleinera z 1913 roku: �Po³o¿one zosta³y w ten
sposób [...] zarazem podwaliny samodzielnej dyscypliny w obrêbie literaturoznawstwa �
teorii literatury� (s. 45). Bior¹c pod uwagê przypis umieszczony na poprzedniej stronicy,
mo¿na podejrzewaæ, ¿e Skórczewski � jak wielu przed nim � nie zauwa¿y³, i¿ sformu³o-
wania o teorii literatury zosta³y dopisane do przedruku z roku 1925.

Ksi¹¿ka jest bardzo dobra � stwierdzenie to ma ustaliæ w recenzji w³a�ciwe proporcje.
Wykaz niejasno�ci nie przeszkadza bowiem uznaæ, ¿e Skórczewski jako historyk posiada
cechê najbardziej po¿¹dan¹ przez Haydena White�a: subtelno�æ 6. Na planie ogólnym ob-
jawia siê ona tworzeniem faktów z³o¿onych oraz formu³owaniem prawid³owo�ci o rozma-
itym zasiêgu; na szczegó³owym: precyzyjn¹ identyfikacj¹ retoryki i terminologii krytycz-
nej obs³uguj¹cej indywidualne pogl¹dy. W obu wypadkach metoda jest podobna: znosze-
niu pozornych ró¿nic towarzyszy rozbijanie nominalnych pokrewieñstw (co � dodajmy �
w badaniu przesz³o�ci stanowi pracê najtrudniejsz¹). W tym prowizorycznym podziale plan
pierwszy przynosi zapis kszta³towania siê granic krytyki w jej historycznej oscylacji miê-
dzy nauk¹ a sztuk¹. Wyznaczony w ten sposób szereg wydarzeñ jest niezwykle z³o¿ony,
o czym decyduje zarówno polifoniczno�æ krytyki, jak i ewolucyjna dynamika partnerów.
Relacje (zw³aszcza z nauk¹ o literaturze) uk³adaj¹ siê ró¿norodnie, ale i nie bez prawid³o-
wo�ci: od separacji, przez ¿yczliwe zainteresowanie, towarzystwo, wsparcie � po konku-

6 H. W h i t e, Tekst historiograficzny jako artefakt literacki. Prze³. M. W i l c z y ñ s k i.
W: Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków 2000, s. 85.
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rencjê i zapêdy likwidatorskie (jako egzemplaryczn¹ mo¿na przyj¹æ ewolucjê stanowiska
Kridla: �od maksymalistycznej koncepcji krytyki to¿samej z nauk¹ � do absolutyzacji na-
uki, obejmuj¹cej t a k ¿ e  krytykê� � cyt. na s. 70). O zajmowanym w sporze miejscu (kry-
tyka i literaturoznawcy) decyduj¹ wydarzenia planu szczegó³owego, czyli stosunek do
kategorii wêz³owych: warto�ciowania i obiektywizmu. Pogl¹dy polaryzuj¹ siê na linii: su-
biektywizm (ujmowany jako zaleta dyskursu krytycznego) � scjentyzm (rozumiany neo-
pozytywistycznie). Krytyka podlega w nich hierarchicznym przemieszczeniom: od ca³ko-
witego podporz¹dkowania literaturoznawstwu (Kridl, Troczyñski) po panowanie nad ca-
³ym obszarem wypowiedzi metaliterackich (Ko³aczkowski, Elzenberg). Liczba bytów w tym
obszarze jest wzglêdna (historycznie), tym bardziej ¿e redukcji lub autonomii w relacjach
z nauk¹ towarzysz¹ analogiczne filiacje ze sztuk¹ (�skrachowany poeta� jest najczê�ciej
wrogiem scjentyzmu � choæ akurat nie twórca sformu³owania). Oczywi�cie, w opisanych
relacjach definiuj¹ siê (po�rednio) równie¿ pozosta³e funkcje krytyki. Analiza Skórczew-
skiego ³¹czy dwa klasyczne w polskim literaturoznawstwie ujêcia problemu: anga¿uj¹c¹
narzêdzia poetyki koncepcjê G³owiñskiego (Próba opisu tekstu krytycznego) i komunika-
cyjno-retoryczn¹ S³awiñskiego (Funkcje krytyki literackiej). Funkcja operacyjna, któr¹ autor
nazywa pragmatyczn¹ i której � po metakrytycznej � po�wiêca najwiêcej uwagi, jest wi-
dziana jednocze�nie jako jêzyk i jêzyk poznawczy, ekspresja i perswazja. Obserwowane
style (potoczny, publicystyczny, artystyczny, naukowy, ideologiczny, �neutralny�) reprezen-
tuj¹ racje �wiatopogl¹dowe i performatywne cele komunikacji. Bogactwo wypowiedzi, któ-
re autor � przypomnijmy � uzna³ za najwa¿niejsz¹ cechê okresu, zosta³o w narracji Skór-
czewskiego spacyfikowane i podzielone na przejrzyste (ale nie schematyczne) diachronicz-
ne wi¹zki i skupienia � a wiêc: wyja�nione. Dodajmy, ¿e zrobiono to przy szerokim rozumieniu
�sporu�, obejmuj¹cym wszelk¹ znacz¹c¹ kontrowersjê, niekoniecznie popart¹ pragmatycz-
n¹ sytuacj¹ �sporu�, czyli spotkaniem (tekstowym) antagonistów.

Gdyby istnia³ taki zwyczaj, to obszerne uogólnienie wyników badawczych Skórczew-
skiego (zw³aszcza s. 347�350) nale¿a³oby przytoczyæ in extenso. Pozostaje zadowoliæ siê
stwierdzeniem, ¿e ich warto�æ poznawcza potwierdza celowo�æ przedsiêwziêcia, maj¹ce-
go stanowiæ �takie ogarniêcie miêdzywojennych dyskusji w krytyce i wokó³ niej, które
pozwoli ukazaæ � na tle przeobra¿eñ zachodz¹cych w kulturze, humanistyce, przemian
umys³owych, wydarzeñ politycznych, spo³ecznych � kszta³tuj¹c¹ siê wówczas krytyczno-
literack¹ s a m o � w i a d o m o � æ� (s. 20). Dla realizacji zamierzenia �spór� � kategoria
w³a�ciwie nieteoretyczna � okaza³ siê przekrojem skutecznym: opisa³ ewolucjê motywu
delimitacyjnego (��wiadomo�ci pogranicza�), formowanie siê repertuaru gatunkowego i re-
torycznego dyskursu krytycznego, z wyk³adników tekstowych wydoby³ czynniki zmien-
no�ci dyskusji metakrytycznej. Skórczewskiemu poza tym, co powiedziano, uda³a siê tu
rzecz szczególna: systematyczny opis tego, co jakby z natury niesystemowe, odsy³aj¹ce
do indywidualnych � czêsto nieracjonalnych � motywacji dzia³añ ludzkich.

    Maciej Gorczyñski

A l e k s a n d e r  F i u t, W STRONÊ MI£OSZA. (Indeks: Kamil Kasperek). (Kraków
2003). Wydawnictwo Literackie, ss. 278, 2 nlb.

1
W artykule z 1973 r. diagnozuj¹cym ówczesny stan polskiej poezji Jan B³oñski za-

uwa¿y³: �W Dwudziestoleciu poezja francuska rozwija³a siê jakby miêdzy Bretonem
a Valérym, rosyjska � miêdzy Majakowskim a Mandelsztamem. Mo¿e wiêc porównanie
Przybosia z Mi³oszem nie bêdzie bez po¿ytku� 1.

1 J. B ³ o ñ s k i, Bieguny poezji. W: Odmarsz. Kraków 1978, s. 203.


