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Drogi i bezdro¿a socjologii literatury

Socjologia literatury to nazwa zbiorcza szeregu najró¿niejszych koncepcji, które ³¹-
czy za³o¿enie mog¹ce stanowiæ punkt odniesienia zarówno dla nauki o literaturze, jak i dla
socjologii. K³ad¹c nacisk na s³owo �literatura�, mo¿na by ów aksjomat wspólny wyraziæ
w taki oto sposób: najmniejsz¹ autosemantyczn¹, a wiêc dobrze wyodrêbnion¹ i daj¹c¹ siê
w sposób metodologicznie poprawny badaæ cz¹stk¹ rzeczywisto�ci literackiej nie jest, jak
utrzymuj¹ przedstawiciele kierunków formalistycznych i ergocentrycznych, dzie³o lite-
rackie; nie jest ni¹ równie¿ dzie³o literackie razem ze swoim autorem wziête, a wiêc myl¹
siê tak¿e biografi�ci i psychokrytycy; nie wystarczy te¿ w³¹czyæ nie�wiadomo�ci zbioro-
wej zakodowanej w psychice autora, a to znaczy, ¿e i mitokrytycy pope³niaj¹ istotny b³¹d
metodologiczny; tym bowiem, co powinno byæ podstawowym i minimalnym obiektem
badañ literaturoznawcy, jest dzie³o literackie wraz ze �rodowiskiem spo³ecznym, które
wyda³o jego autora1. To za³o¿enie socjologii literatury daje siê sformu³owaæ równie¿ z punk-
tu widzenia socjologii; oznacza ono w tym przypadku postulat ogólniejszy, a nakazuj¹cy
wzi¹æ pod uwagê w dociekaniach naukowych dotycz¹cych spo³eczeñstwa �rodki komuni-
kacji, jakimi to spo³eczeñstwo rozporz¹dza. S³owem, nie tylko analizowane przez trady-
cyjn¹ socjologiê czynniki specyficznie spo³eczne s¹ istotne, ale tak¿e metody wymiany
dóbr symbolicznych, czyli kana³y i no�niki informacyjne odgrywaj¹ nie daj¹c¹ siê pomi-
n¹æ rolê w funkcjonowaniu Galaktyki Gutenberga, któr¹ obecnie zamieszkujemy. Idea ta
sprowokowa³a dynamiczny rozwój dyscypliny zwanej komunikacj¹ spo³eczn¹, za której
klasyków mo¿na uznaæ Jacka Goody�ego, Waltera Onga czy Marshalla McLuhana2.

Stawiaj¹c zatem pytanie o relacjê dzie³a literackiego i spo³eczeñstwa, mo¿na oczeki-
waæ odpowiedzi z grubsza dwojako ukierunkowanych:

Z jednej strony, mo¿na przyj¹æ za punkt wyj�cia tekst dzie³a literackiego i próbowaæ
dociec jego znaczeñ, odwo³uj¹c siê do badañ grupy spo³ecznej pozostaj¹cej w pewnej re-
lacji do tego utworu. Relacja ta mo¿e przyjmowaæ postaci ró¿norakie. Utwór literacki jest
wykwitem symbolicznym na spo³ecznej glebie i przez spo³eczne warunki powstania, czyli
rasê, �rodowisko i moment, jego zawarto�æ jest zdeterminowana � tak mo¿na stre�ciæ kla-
syczn¹ teoriê Taine�a. Redukowa³ on literaturê do spo³eczeñstwa, spo³eczeñstwo za� � do
natury, realizuj¹c w ten sposób pozytywistyczny postulat jednolito�ci metody w stosunku
do wszelkich mo¿liwych obiektów badania. Dzie³o literackie pe³ni funkcjê kliszy fotogra-
ficznej, na której utrwala siê struktura spo³eczna3. Teoria Taine�a mia³a spory wp³yw na
marksizm w badaniach literackich. Ideologia klasy, w której ³onie utwór siê zrodzi³, stano-
wi zawsze dominantê semantyczn¹ dzie³a literatury, bêd¹cej istotn¹ czê�ci¹ spo³ecznej
nadbudowy � twierdzili radykalni zwolennicy marksizmu. Ideologia ta, zdeterminowana
przez bazê spo³eczn¹, ma tylko jeden cel: poparcie interesów klasowych; nie inaczej zatem
jak tylko jako narzêdzie walki klasowej powinno byæ dzie³o literackie odczytywane. W nie

1 Zob. L.  K o ³ a k o w s k i, Pascal i epistemologia historyczna Goldmanna. W: Pochwa³a nie-
konsekwencji. Londyn 2002.

2 Zob. G. G o d l e w s k i, S³owo o antropologii s³owa. Wstêp w zb.: Antropologia s³owa.
Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. G o d l e w s k i, A. M e n c w e l, R. S u l i m a. Warszawa
2003, s. 11.

3 Zob. A. M e n c w e l, wstêp w zb.: W krêgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagra-
nicznych. Wybór, oprac. ... T. 1. Warszawa 1977, s. 11�12.
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tak skrajnej postaci za³o¿enie to sta³o siê dobrem wspólnym ró¿nych odmian socjologii
literatury. Znaczenie dzie³a literackiego nie ujawnia siê w pe³ni w samym tek�cie dzie³a,
który nie jest informacyjnie samodzielny. Aby to znaczenie ujawniæ, trzeba wzi¹æ pod
uwagê zjawiska kulturowe towarzysz¹ce powstaniu dzie³a, gdy¿ utwór dopiero, by tak
rzec, przepuszczony przez pryzmat macierzystej formacji kulturowej swoje sensy w pe³ni
ujawnia � zdaj¹ siê przyjmowaæ Lukács i Goldmann, ale tak¿e Bachtin w rozprawie o twór-
czo�ci Rabelais�go. Jeszcze bardziej os³abia to samo za³o¿enie tzw. szko³a w Konstancji.
Utwór literacki nie ma niezmiennego, raz na zawsze ustalonego znaczenia, a je�li nawet je
ma, to i tak dochodz¹ w jego odczytaniach do g³osu przede wszystkim sensy ujawnione
w konkretnej grupie czytelniczej, która pos³uguje siê zrelatywizowanym do warunków
historycznych horyzontem oczekiwañ � twierdz¹ przedstawiciele tzw. estetyki recepcji,
tacy jak Jauss, Weinrich czy Iser, sytuuj¹c siê tym samym niejako na antypodach marksi-
zmu. K³ad¹c nacisk nie na proces produkcji dzie³a, ale na proces jego odbioru, poprzestaj¹
oni na badaniach recepcji utworu w zmiennych warunkach historycznych. Bardziej jesz-
cze zaawansowane uwalnianie semantyki dzie³a literackiego z kontekstu spo³ecznego za-
prowadzi³oby w rejony metod wewnêtrznych, postuluj¹cych pe³ne zerwanie zwi¹zków
pomiêdzy utworem a wszelkimi zewnêtrznymi, pozaliterackimi uwarunkowaniami.

Z drugiej strony, ogl¹dowi badawczemu mo¿e zostaæ poddane spo³eczeñstwo, przy
czym celem eksploracji bêdzie ca³okszta³t zjawisk zwi¹zanych z funkcjonowaniem litera-
tury, czyli, aby u¿yæ tradycyjnego terminu, ¿ycie literackie. Tu bêd¹ nale¿a³y badania struk-
tury grupy spo³ecznej pisarzy i czytelników, obiegów dzie³ literackich w spo³eczeñstwie
oraz spo³ecznych funkcji literatury. Ale trzeba tu tak¿e zaliczyæ dociekania bardziej spe-
kulatywne, mniej empiryczne i �cis³e, takie jak analizy kultury i �wiadomo�ci literackiej,
czyli np. pogl¹dy na funkcjê poszczególnych gatunków twórczo�ci literackiej, na opty-
malne sposoby ich realizacji oraz na rolê artysty w spo³eczeñstwie.

Rozwa¿ania pierwszego typu koncentruj¹ siê na tek�cie, maj¹ charakter, by tak rzec,
mikroskopowy, próbuj¹ dociec jak najdok³adniej znaczeñ utworu literackiego, bior¹c pod
uwagê kontekst spo³eczny, który towarzyszy jego powstaniu i/lub funkcjonowaniu; docie-
kania drugiego typu s¹ makroskopowe: poddaj¹ analizie grupê spo³eczn¹ bêd¹c¹ �rodowi-
skiem ¿yciowym dzie³a literackiego, natomiast ignoruj¹ zazwyczaj zawarto�æ samego utwo-
ru4. Jak to zwykle w przypadku rozwa¿añ humanistycznych bywa, trudno znale�æ przyk³a-
dy czystego zastosowania tych metod; zazwyczaj mamy do czynienia z mniej lub bardziej
homogenicznym melan¿em wyró¿nionych podej�æ.

Literaturoznawstwo jako nauka �cis³a

Je�li uznamy zarysowan¹ tu opozycjê za dostatecznie klarown¹, a zarazem za ade-
kwatn¹ do kulturowej empirii, to musimy stwierdziæ, i¿ koncepcja Pierre�a Bourdieu pla-
suje siê w pobli¿u metody drugiego typu.

Autora interesuje dzie³o literackie w kontek�cie ¿ycia literackiego, przy czym to ostatnie
odgrywa rolê o donios³o�ci rzadko spotykanej. Semantyka utworu literackiego schodzi
zdecydowanie na plan dalszy. Je�li Bourdieu po�wiêca znaczn¹ czê�æ rozprawy analizie
i interpretacji Szko³y uczuæ Flauberta, to tylko po to, aby pokazaæ, jak pisarz ten antycypo-
wa³ jego teorie, a nie po to, by dowie�æ istnienia spo³ecznych determinantów oeuvre twór-
cy Pani Bovary.

Zanim zacznê referowaæ pogl¹dy autora Regu³ sztuki, jedna uwaga metodyczna: nie
jest moim celem ortodoksyjne, pos³uszne i niewolniczo id¹ce za liter¹ i duchem ksi¹¿ki

4 Podobna klasyfikacja koncepcji z zakresu socjologii literatury zosta³a zastosowana przez
J. S ³ a w i ñ s k i e g o  (Socjologia literatury. Has³o w: M.  G ³ o w i ñ s k i, T.  K o s t k i e w i c z o-
w a, A.  O k o p i e ñ - S ³ a w i ñ s k a, J.  S ³ a w i ñ s k i, S³ownik terminów literackich. Wyd. 3, po-
szerz. i popr. Wroc³aw 1998).
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sprawozdanie, ale raczej próba prze³o¿enia � chwilami do�æ nieczytelnego � dyskursu
Pierre�a Bourdieu na pojêcia powszechnie w literaturoznawstwie u¿ywane i wyszukania
tego, co mo¿e teoretykowi literatury w omawianej koncepcji wydaæ siê interesuj¹ce i u¿y-
teczne.

Rozwa¿aniom Bourdieu przy�wieca idea stworzenia ��cis³ej nauki o obiektach kultu-
rowych� (s. 284). Zaprezentowane analizy ograniczaj¹ siê jednak do literatury, wycieczki
na teren malarstwa s¹ okazjonalne, a o innych dziedzinach sztuki w rozprawie jest g³ucho.
Zatem chodzi tu przede wszystkim o stworzenie �cis³ej nauki o literaturze.

Postulat nie jest ani nowy, ani, jak mo¿na domniemywaæ, mo¿liwy do realizacji, jak-
kolwiek ¿ywotno�æ idei wiedzy niekwestionowalnej w dziejach my�li europejskiej dopraw-
dy zadziwia. Historiê nowo¿ytnego poszukiwania pewno�ci mo¿na zacz¹æ od Kartezju-
sza. Pragnienie wiedzy pewnej zrodzi³o tak ró¿ne koncepcje, jak pozytywizm logiczny
i fenomenologia Husserla. Do tej pory nie zosta³o ono zaspokojone w takim stopniu, w ja-
kim paraj¹cy siê tym problemem my�liciele pragnêli. Ostatnim wielkim dostarczycielem
pewno�ci w postaci niezawodnej i �cis³ej metody badania przedmiotów kulturowych mia³
byæ strukturalizm. Ta metodologia � przede wszystkim w ujêciu Lévi-Straussa � stanowi
jedno z wa¿nych �róde³ my�lowych teorii Pierre�a Bourdieu5. W odniesieniu do swoich
pogl¹dów u¿ywa on terminu �strukturalizm konstruktywistyczny�6.

Zanim powstanie �cis³a nauka o literaturze, nale¿y oczy�ciæ przedpole, a mianowicie
zdemaskowaæ i anulowaæ �charyzmatyczn¹ ideologiê� natchnionego twórcy w boskim szale
spisuj¹cego wyrwane niebytowi wersety (s. 261). Bourdieu tê romantyczn¹ wizjê okre�la
mianem �illusio� (s. 261, 347, 499). Ma ona status rzeczywisto�ci dla obu stron procesu
komunikacji literackiej, zarówno dla twórców, jak i publiczno�ci, a jest to skutek nieustannie
ponawianego procesu �wytwarzania wiary� (s. 260). W istocie, zdaniem socjologa, osoba,
której nazwisko widnieje na ok³adce ksi¹¿ki zawieraj¹cej tekst literacki, jest twórc¹ pozor-
nym, za twórcê uznawanym jedynie ze wzglêdu na to, i¿ wykonuje najbardziej widoczny,
materialny komponent dzie³a sztuki. Ten �twórca� sam zosta³ wykreowany przez pole lite-
rackie7, które pos³u¿y³o siê w tym celu wydawcami, autorami przedmów, krytykami i ba-
daczami literatury, czyli tymi wszystkimi, którzy pisarza nie tyle odkrywaj¹ i oceniaj¹, ile
go raczej wynajduj¹ (w sensie przeciwstawienia odkrycie�wynalazek) i warto�æ jego dzie-
³u nadaj¹ w sposób zasadniczo arbitralny. Ujawnienie tych mechanizmów napotyka jed-
nak¿e silny opór ze strony uczestników gry w literaturê, gdy¿ stoi to w sprzeczno�ci z wy-
znawan¹ przez nich doxa (s. 283), wedle której warto�æ dzie³a literackiego ma charakter
immanentny i absolutny oraz jest niezale¿na od faktu, czy j¹ kto� dostrze¿e. Tymczasem,
t³umaczy autor Regu³ sztuki, warto�æ dzie³a literackiego bytuje na sposób holistyczny
i wzglêdny: jej istnienie zawis³e jest od aktualnego stanu pola i wobec niego zrelatywizo-

5 Zob. Bourdieu Pierre. Has³o w: Dictionnaire des philosophes. Éd. D. H u i s m a n. Paris
1993.

6 Zob. J. S z a c k i, Historia my�li socjologicznej. Warszawa 2004, s. 891.
7 �Pole� to kluczowe pojêcie socjologii Pierre�a Bourdieu, sprawiaj¹ce niema³e trudno�ci in-

terpretacyjne. Jak zwracaj¹ uwagê badacze my�li wielkiego socjologa, nie mo¿na tego pojêcia redu-
kowaæ do tradycyjnych idei �kontekstu spo³ecznego� (�contexte social�) czy ��rodowiska literackie-
go� (�milieu littéraire�) � zob. A. V i a l a, Effets de champ, effets de prisme. �Littérature� nr 70
(1988), s. 64. W sposób zwiêz³y mo¿na je opisaæ tak: �Pojêcie pola literackiego ma siê tak do pojêcia
pola intelektualnego jak czê�æ do ca³o�ci. Pole mo¿na zdefiniowaæ jako »strukturê relacji« po-
miêdzy osobami dzia³aj¹cymi, praktykami i przedmiotami w³a�ciwymi dla danej dziedziny aktyw-
no�ci. Tak wiêc w przypadku literatury przynale¿¹ tu: pisarze, wydawcy, krytycy i czytelnicy, twór-
czo�æ, dzia³alno�æ wydawnicza, lektura oraz dzie³a� (zob. Champ littéraire. Has³o w: P. A r o n,
O. S a i n t - J a c q u e s, A. V i a l a, Le Dictionnaire de la littérature. Paris 2002, s. 84). Pojêcie po-
la zrobi³o spor¹ karierê we wspó³czesnej socjologii francuskiej, istnieje nawet termin �socjologia
pola� (�sociologie du champ� � zob. np. F. T h u m e r e l, Le Champ littéraire français au XXe siècle.
Paris 2002).
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wane. Wynika to z faktu, i¿ dzie³o sztuki podlega procesowi fetyszyzacji (s. 349) i to status
fetysza w³a�nie zapewnia dzie³u wszelkie walory, jakie byliby�my sk³onni mu przypisy-
waæ: zarówno artystyczne, jak i ekonomiczne. Terminu �fetyszyzacja� nie nale¿y kojarzyæ
tutaj tylko z �fetyszyzacj¹ towarow¹� Marksa, ale tak¿e z koncepcj¹ przedmiotu magicz-
nego jako fetysza w ujêciu Marcela Maussa (s. 264). Ten ostatni stwierdza, ¿e magiê i jej
skuteczno�æ mo¿na poj¹æ jedynie jako zbiorow¹ wiarê podzielan¹ przez wszystkich cz³on-
ków grupy magicznej. Zupe³nie podobny mechanizm, zdaniem Bourdieu, towarzyszy pro-
cesowi percepcji i oceny sztuki, co najwyra�niej widaæ na przyk³adzie nurtu ready-made:
przedmiot nie bêd¹cy dzie³em sztuki staje siê nim w momencie, gdy artysta z³o¿y swój
podpis; klasycznym przypadkiem jest twórczo�æ Duchampa (s. 264). Zjawisko to nazywa
Bourdieu �cudem sygnatury� (s. 350). Oczywi�cie, aby ów cud, czyli akt mianowania
przedmiotu codziennego u¿ytku artefaktem, powiód³ siê, artysta dokonuj¹cy go musi po-
siadaæ status artysty uznanego; uznanie to zawdziêcza sprzyjaj¹cej sytuacji na polu literac-
kim, stworzonej przez innych artystów oraz krytyków, u których cieszy siê on powa¿a-
niem; ci z kolei sami musz¹ byæ postrzegani jako opiniotwórczy, itd. Ten ci¹g konsekracji
nie ma koñca, co oznacza, ¿e nie istnieje ostateczny porêczyciel warto�ci artystycznej. Jest
to b³êdne ko³o: autorytet twórcy po�wiadczaj¹ krytycy, którzy swoje powa¿anie zawdziê-
czaj¹ artystom ich opiniê ceni¹cym.

Rewolucja literacka

Orê¿em w walce o konsekracjê jest styl artystyczny; przy czym pierwotna jest chêæ
zajêcia odpowiedniego miejsca w polu artystycznym, a styl s³u¿y jedynie za �rodek do
tego celu, jest narzêdziem (s. 411) i realizuje pragnienie odznaczania siê (s. 242). Bogatym
materia³em faktograficznym ilustruje autor tezê, i¿ propozycje artystyczne (symbolizm,
dekadentyzm, awangarda) s¹ przez swoich twórców kszta³towane przede wszystkim w opo-
zycji do stanowisk tych artystów, z którymi nie chc¹ oni dzieliæ tej samej strony barykady.
Oczywi�cie, nie ma to znaczyæ, ¿e podstaw¹ strukturalizacji �rodowiska artystycznego s¹
czynniki innego rodzaju, np. polityczne, które generuj¹ dogodne, tj. represyjne wobec prze-
ciwników ideologicznych, programy estetyczne. Je�li dokonuje siê tu redukcja, to ka¿e
ona za podstawê i motor przemian estetycznych przyj¹æ pêd do uzyskania konsekracji na
polu artystycznym. Chodzi o opozycjê miêdzy �starymi�, czyli zajmuj¹cymi dominuj¹ce
pozycje w polu i pragn¹cymi zachowaæ status quo, a �m³odymi�, którzy d¹¿¹ do ewolucji
lub rewolucji tak, aby sytuacja zmieni³a siê na ich korzy�æ. Zatem przyjmowanie skutecz-
nych w danym momencie poetyk mia³oby charakter �paktu z diab³em�, którego stawk¹
by³oby znalezienie siê na panteonie, czego ma dowodziæ fakt, i¿ grupy artystyczne, które
s¹ w opozycji do mainstream�u, nierzadko konstytuuj¹ siê wedle klucza negatywnego
i wch³aniaj¹ osoby o stanowiskach odleg³ych, zrzeszone tylko dora�nie dla walki ze wspól-
nym wrogiem (s. 409).

Spostrze¿enie to ma na celu stworzenie podstawy do krytyki znanego z metodologii
marksistowskich determinizmu spo³ecznego. Pierre Bourdieu zwraca uwagê, ¿e przyna-
le¿no�æ klasowa8 nie odzwierciedla siê bezpo�rednio w sposób raz na zawsze ustalony (np.
pochodzenie z warstw ni¿szych nie gwarantuje, ¿e autor odnajdzie swoj¹ artystyczn¹ dro-
gê w realizmie), ale ³¹czy siê z konkretnym stadium rozwoju pola literackiego. �Dyspozy-
cje zwi¹zane z okre�lonym pochodzeniem spo³ecznym mog¹ zostaæ spe³nione tylko wte-
dy, gdy ulegaj¹ specyfikacji w zale¿no�ci od, z jednej strony, struktury mo¿liwo�ci ujaw-
nianej przez ró¿ne pozycje oraz akty zajmowania pozycji spe³niane przez tych, którzy te
pozycje zajmuj¹, z drugiej za� strony � od pozycji zajmowanej w polu, która (poprzez
stosunek do tej pozycji, taki jak poczucie sukcesu lub pora¿ki, samo powi¹zane z dyspozy-

8 Na temat sposobu u¿ywania pojêcia klasy przez P. Bourdieu zob. S z a c k i, op. cit., s. 895.
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cjami, wiêc tak¿e z trajektori¹) nadaje kierunek sposobowi postrzegania i oceny tych¿e
mo¿liwo�ci; te same mo¿liwo�ci mog¹ wiêc prowadziæ do bardzo odmiennych aktów zaj-
mowania pozycji, w zale¿no�ci od stanu pola, wzglêdem którego musz¹ siê okre�liæ�
(s. 406). Zatem proces historycznoliteracki nie jest ani koniecznym skutkiem, ani epifeno-
menem struktury klasowej spo³eczeñstwa, nie jest nadbudowany nad baz¹ spo³eczn¹, ale
stanowi autonomiczn¹ przestrzeñ, z³¹czon¹ z ca³okszta³tem interakcji spo³ecznych relacj¹
homologii; przy czym nie ma tu zale¿no�ci przyczynowej ani w jedn¹, ani w drug¹ stronê.
Obowi¹zuje jedynie oczywisty wymóg, aby przemiany w sferze symbolicznej znalaz³y
swój no�nik materialny. �Je�li permanentne walki pomiêdzy posiadaczami kapita³u specy-
ficznego a tymi, którzy s¹ go pozbawieni, mo¿na uznaæ za motor nieustannych zmian w ofer-
cie produktów symbolicznych, to jednak mog¹ doprowadziæ do g³êbokich transformacji
w stosunkach si³ symbolicznych, obalaj¹cych hierarchie gatunków, szkó³, autorów wtedy
tylko, gdy potrafi¹ znale�æ wsparcie w przemianach zewnêtrznych o podobnym kierunku�
(s. 198). Istnieje tu wiêc paralelizm: �Udana rewolucja, czy to w literaturze, czy w malar-
stwie [...], jest wynikiem spotkania miêdzy dwoma relatywnie niezale¿nymi procesami,
które zachodz¹ w polu oraz poza nim� (s. 388).

O ile zalet¹ zarysowanej tu w kilku s³owach koncepcji jest to, i¿ przedstawia ona
pomys³ow¹ alternatywê dla �wulgarnego socjologizmu�, o tyle postawienie szczelnej prze-
grody miêdzy porz¹dkiem spo³ecznym i artystycznym (przy czym przez porz¹dek arty-
styczny nie nale¿y tu rozumieæ domeny estetyki czystej, ale d¹¿enia do zajêcia poczesnego
miejsca w hierarchii artystycznej) doprowadza do sytuacji, w której, aby u¿yæ zwrotu za-
stosowanego niegdy� przez Ko³akowskiego w odniesieniu do filozofii Sartre�a, mamy do
czynienia z dwoma absolutami. Zaiste, stroni¹c od redukcji tak ducha do materii, jak ma-
terii do ducha, Bourdieu musi stwierdziæ, i¿ do przemiany w kulturze dochodzi wtedy, gdy
dwa niezale¿ne ci¹gi interferuj¹; gdy na³o¿¹ siê zdarzenia z dwóch �wiatów dzia³aj¹cych
autonomicznie, wedle w³asnych praw. Jednak jak, rezygnuj¹c z osmozy miêdzy sferami
przemian spo³ecznych i przemian artystycznych, wyja�niæ, ¿e tak czêsto do owej koincy-
dencji dochodzi? Odpowiedzi na to pytanie w ksi¹¿ce Regu³y sztuki nie znajdziemy. Co
wiêcej, jak spróbujê pokazaæ dalej, paralelizm ten jest tylko prób¹ ukrycia nieuniknionej
sprzeczno�ci, zawartej w za³o¿eniach metody.

Kryterium nowo�ci i inwestycja w dzie³o

Jakkolwiek wzdraga siê autor przed u¿ywaniem w stosunku do dzie³ literackich i do
ich twórców jêzyka warto�ciuj¹cego, s³usznie s¹dz¹c, i¿ sta³oby to w sprzeczno�ci z po-
stulatem stworzenia �cis³ej nauki o literaturze, to jednak daje podstawy do przypuszcze-
nia, ¿e posiada w³asne kryterium, które pozwala oceniæ donios³o�æ roli danego artysty,
chocia¿by kryterium to czê�ci spójnej teorii pola literackiego stanowiæ nie mog³o ze wzglêdu
na nieuzgadnialno�æ z pozosta³ymi twierdzeniami teorii, np. z koncepcj¹ dzie³a literackie-
go jako fetysza. Ta ostania proponuje bowiem zrezygnowaæ ze wszelkich prób zrozumie-
nia znaczenia i warto�ci dzie³a sztuki w oderwaniu od stanu pola, g³osz¹c, i¿ dzie³o samo
stanowi faktycznie tylko czê�æ dzie³a w sensie w³a�ciwym, na które sk³adaj¹ siê tak¿e
uk³ady konsekracji, w jakie twórca zosta³ w³¹czony i jakie jego i jego utworu byt arty-
styczny podtrzymuj¹. Kryterium to bowiem brzmi: warto�æ artystyczna dzie³a sztuki jest
najwy¿sza wówczas, gdy jego autorowi udaje siê w polu artystycznym stworzyæ zupe³nie
nowe miejsce, przy czym donios³o�æ owego dzie³a jest tym wy¿sza, im bardziej nowator-
sk¹ pozycjê autor zaj¹³ i obroni³.

Zajêcie eksponowanego miejsca w polu jest u³atwione przez posiadanie kapita³u eko-
nomicznego, gdy¿ umo¿liwia to zlekcewa¿enie ewentualnej klêski finansowej i uniezale¿-
nienie siê od potrzeb rynku (s. 401). Równie¿ kapita³ symboliczny sprzyja uwieñczonemu
sukcesem odkrywaniu nowych przestrzeni artystycznych, gdy¿ odbiorcy � w przypadku
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twórcy ciesz¹cego siê ich zaufaniem � bêd¹ bardziej sk³onni dopatrywaæ siê w dziele no-
watorskim i niezrozumia³ym wysublimowanej propozycji artystycznej ani¿eli zwyczajne-
go dziwactwa.

Ta obowi¹zuj¹ca ka¿dego pisarza � aspiruj¹cego do tego miana w pe³ni � konieczno�æ
stworzenia dla siebie nowej niszy na rynku artystycznym wynika z praw ekonomii pola
autonomicznego, uznaj¹cego jedynie ten popyt, które samo tworzy (s. 219); w przeciw-
nym przypadku jego autonomia by³aby zagro¿ona. Bourdieu posuwa siê do stwierdzenia,
¿e determinizm spo³eczny zachowuje swoj¹ moc w odniesieniu do dzie³ ni¿szej warto�ci,
które s¹ w du¿ej mierze mechanicznym wytworem rynku, natomiast zawodzi w przypad-
ku dzie³ przynale¿nych polu w pe³ni autonomicznemu, które dostosowuj¹ rynek do siebie
(s. 164). Nawet jednak wówczas wolno�æ twórcy nie jest nieograniczona; owszem, granica
miêdzy nowatorstwem a niezrozumia³o�ci¹ okazuje siê cienka. W polu literackim, które,
jak stwierdza Bourdieu, charakteryzuje siê niskim stopniem kodyfikacji, ryzyko niezrozu-
mienia i klêski jest spore; funkcjonowania w obrêbie pola literackiego nie okre�laj¹ �cis³e
regu³y, a i te, które pozostaj¹ w mocy, maj¹ charakter dora�ny i same stanowi¹ przedmiot
negocjacji. �Pole literackie i artystyczne jest jednym z tych m i e j s c  n i e p e w n y c h
w przestrzeni spo³ecznej, które oferuj¹ stanowiska s³abo okre�lone, raczej do ukszta³towa-
nia ni¿ ju¿ ukszta³towane, i w tej samej mierze nadzwyczajnie elastyczne, ma³o wymaga-
j¹ce, a tak¿e bardzo niepewne i rozproszone perspektywy na przysz³o�æ (w przeciwieñ-
stwie na przyk³ad do urzêdów publicznych czy uniwersytetu). Z tego powodu przyci¹gaj¹
one i gromadz¹ podmioty ró¿ni¹ce siê znacznie miêdzy sob¹ cechami oraz dyspozycja-
mi, wiêc równie¿ ambicjami, czêsto te¿ w wystarczaj¹cym stopniu ciesz¹ce siê ju¿ bez-
pieczeñstwem i pewno�ci¹, by nie musia³y kontentowaæ siê karier¹ uniwersyteck¹ b¹d�
urzêdnicz¹ ani nara¿aæ siê na liczne formy ryzyka p³yn¹ce z uprawiania tego zawodu�
(s. 345�346)9.

Kryterium warto�ci estetycznej, polegaj¹ce na rozpoznaniu, na ile nowa jest pozycja
zajêta w polu przez pisarza, rozumieæ nale¿y jako postulat oryginalno�ci, którego histo-
ryczne pojawienie siê ³¹czy siê z awansem romantyzmu, a potem awangardy. Nie mo¿e
ono przeto uchodziæ za zasadê uniwersaln¹ i ponadczasow¹, choæ niew¹tpliwie zawiera
intuicje, które trafiaj¹ do przekonania.

Podobnie intuicyjnie prawdziwym, bliskim przedstawionemu tu probierzem warto�ci
artystycznej jest to, co autor Regu³ sztuki zwie �inwestycj¹ w dzie³o, której koszty mo¿na
mierzyæ wysi³kiem, wszelkiego rodzaju po�wiêceniem, wreszcie � czasem. Idzie ona z tej
przyczyny w parze z niezale¿no�ci¹ wzglêdem si³ i ograniczeñ pochodz¹cych z zewn¹trz
lub, co gorsza, z wewn¹trz, takich jak pokusy mody, naciski konformizmu estetycznego
b¹d� logicznego, znajduj¹ce swój wyraz na przyk³ad w obowi¹zkowej problematyce, na-
rzuconych tematach, przyjêtych formach ekspresji, etc.� (s. 133).

Obie te regu³y, jakkolwiek zdrowy rozs¹dek nakazywa³by siê z nimi zgodziæ, stoj¹
w jawnej sprzeczno�ci z koncepcj¹ pola literackiego wziêt¹ �ci�le. Wedle niej przecie¿
jedyne, co stanowi o warto�ci dzie³a literackiego, to konsekracja; je�li dzie³u przypisuje
siê wysoki kapita³ artystyczny, to jakakolwiek by³aby jego pozycja w polu, nowatorska
lub tradycjonalistyczna, wybrana niezale¿nie lub tendencyjnie, je�li tylko werdykt pola
bêdzie przychylny i dzie³o uzyska konsekracjê, w ¿aden sposób jego warto�ci podwa¿aæ
ju¿ nie mo¿na, gdy ta, z definicji, jest równoznaczna z posiadaniem konsekracji.

Geneza piêkna

W g¹szczu sprzecznych nieraz my�li, z jakich sk³ada siê rozprawa Pierre�a Bourdieu,
przewa¿a zamys³ demaskatorski; autor powiada, ¿e piêkno nie jest niezmienn¹, wieczn¹

9 Por. Ch. C h a r l e, Situation du champ littéraire. �Littérature� nr 44 (1981), s. 13.
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i absolutn¹ ide¹ platoñsk¹, ale wygodn¹ fikcj¹, która pozwala upro�ciæ jêzyk wypowiedzi
na temat przedmiotów sztuki; tê fikcjê konserwuje spo³eczna doxa. Bourdieu, przywo³uj¹c
autorytet Stéphane�a Mallarmégo, twierdzi, ¿e dla istnienia warto�ci nie jest niezbêdna
transcendentna sankcja i ¿e wiedza o ich genezie spo³ecznej zas³uguje na rozpowszech-
nianie (s. 423), wbrew nieuzasadnionym obawom niektórych, i¿ ta �wiadomo�æ zmniejszy
przyjemno�æ p³yn¹c¹ z obcowania z literatur¹ (s. 7�10). �Oko dwudziestowiecznego mi-
³o�nika sztuki, nawet je�li jawi mu siê jako dar natury, jest wytworem historii� (s. 440).
Przyk³adem inaczej ustrukturowanego pola literackiego jest �wiat literatury XVI wieku,
z którego wyjêta definicja piêkna brzmi dla ucha wspó³czesnego obco (s. 484).

Cena dzie³a sztuki

Pojêcia illusio, wytwarzania wiary, fetysza i cudu sygnatury daj¹ podstawy, zdaniem
autora, do wyja�nienia nurtuj¹cego ju¿ Marksa zagadnienia, dlaczego tak nieproporcjonal-
nie wysoka w stosunku do kosztów wytworzenia jest warto�æ ekonomiczna dzie³a sztuki
(s. 265). Je�li bowiem zgodziæ siê, ¿e aktywno�æ artysty, powo³uj¹cego do istnienia mate-
rialny przedmiot zwany dzie³em sztuki, jest tylko wierzcho³kiem góry lodowej, któr¹ sta-
nowi ca³o�ciowy, globalny akt twórczy, dokonywany przez zespó³ krytyków, artystów,
badaczy, marszandów, kszta³tuj¹cych pole artystyczne, to wówczas ³atwo poj¹æ horrendal-
ne ceny dzie³ sztuki: do podtrzymania swojej egzystencji jako artefaktu obraz potrzebuje
ca³ej armii (i musi j¹ utrzymaæ) wzajemnie siê uznaj¹cych uczestników pola, którzy, doko-
nuj¹c kolejnych aktów konsekracji, wytwarzaj¹ i podtrzymuj¹ wiarê w dzie³o sztuki jako
takie oraz w to, i¿ dany przedmiot owym dzie³em sztuki w³a�nie jest.

Ewolucja pola

Jak ju¿ wspomnia³em, ten ci¹g legitymizacji nie ma koñca ani sankcji ostatecznej; jest
to wszak¿e cecha wspó³czesnego pola literackiego. W szczegó³owych analizach, które
sk³adaj¹ siê na rozdzia³ zatytu³owany Trzy stadia pola, autor zarysowuje stan pola literac-
kiego we Francji XIX wieku; wystêpuj¹ tu du¿e ró¿nice w porównaniu z wiekiem XX.
W pierwszej po³owie XIX wieku pole literackie nie mia³o autonomii. Wówczas bowiem
istnia³a instytucja, która stanowi³a ostateczn¹ rêkojmiê ka¿dego ci¹gu aktów konsekracji:
by³a ni¹ Akademia Francuska. Nieautonomiczne wówczas jeszcze pole literackie odzna-
cza³o siê do�æ prost¹ struktur¹: z jednej strony, byli to parnasi�ci, twórcy konsekrowani,
czêsto cz³onkowie Akademii, posiadaj¹cy zarówno kapita³ symboliczny, jak i ekonomicz-
ny lub polityczny; z drugiej strony za� � literaci pisz¹cy dla teatru bulwarowego i kabare-
tu, którzy, jakkolwiek dobrze op³acani, nie pretendowali do wysokich pozycji artystycz-
nych. Ten klarowny schemat za³ama³ siê wraz z pojawieniem siê nowego gracza na boisku
sztuki: artysty nowoczesnego. Wzorzec ten stworzyli i zarazem uosobili rówie�nicy: Flau-
bert i Baudelaire, a ostateczn¹ formê nada³ mu o pokolenie od nich m³odszy Zola. Za-
proponowali oni nowy model sztuki: sztukê czyst¹. Uczynili to poprzez zdystansowanie
siê wobec konsekracji Akademii oraz poprzez akt �podwójnego zerwania� (s. 121). Ze-
rwali ze sztuk¹ mieszczañsk¹ i komercyjn¹ (teatr bulwarowy, powie�æ wysokonak³ado-
wa), a zarazem z literatur¹ zaanga¿owan¹ (na rzecz republikanizmu, demokracji czy so-
cjalizmu, s. 114). W ten sposób zbudowali dla siebie pozycjê w polu i wprowadzili w ¿y-
cie idea³ sztuki czystej oraz artysty nie zaanga¿owanego ani w politykê, ani w pomna¿anie
maj¹tku. Tak pole literackie nabra³o charakteru autonomicznego10.

10 W innym miejscu stwierdza P. B o u r d i e u  (Le Marché des biens symboliques. �L�Année
Sociologique� nr 22 〈1971〉, s. 51), ¿e autonomizacja pola literackiego rozpoczê³a siê znacznie wcze-
�niej � we Florencji w XV wieku.
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Narodziny intelektualisty

Flaubert stworzy³ paradygmat estetyki czystej w literaturze, pokazuj¹c, ¿e materia³em
dla wielkiej sztuki mo¿e byæ temat banalny (jak w Pani Bovary � prowincjonalny romans).
Sta³o siê to deklaracj¹ estetyki czystej jako postulat uwolnienia siê spod jarzma tematu;
zwolennicy estetyki czystej byli przekonani, ¿e tym, co nadaje warto�æ dzie³u sztuki, nie
jest temat, ale sposób jego potraktowania (s. 211). Poza tym powie�ci Flauberta przekazu-
j¹ opisywan¹ tre�æ w sposób maksymalnie ch³odny i obiektywny, a tak¿e unikaj¹ oceny
moralnej przedstawionych wydarzeñ, co sankcjonuje rozbrat estetyki z etyk¹ (s. 161).

Rola Baudelaire�a polegaæ za� mia³a przede wszystkim na powa¿nym os³abieniu au-
torytetu, a co za tym idzie, mocy konsekracyjnej Akademii Francuskiej. Dokona³ on tego
poprzez akt kandydowania na cz³onka Akademii; pokaza³, ¿e jest ona niezdolna do uzna-
nia go, choæ cieszy³ siê ju¿ estym¹ w krêgach artystów awangardowych (s. 99). W tym
pojedynku negatywnych konsekracji okaza³o siê, ¿e wiêksz¹ moc¹ symboliczn¹ dysponu-
je Baudelaire. Z drugiej strony, to w³a�nie on � wyk³ada Bourdieu � stworzy kryteria przy-
nale¿no�ci do pola literackiego; kryteriom tym ka¿dy artysta aspiruj¹cy do miana artysty
uprawiaj¹cego sztukê czyst¹ bêdzie odt¹d musia³ czyniæ zado�æ: wyrzeczenie siê rodziny,
kariery i spo³eczeñstwa (s. 106)11.

Kariera Zoli dla stworzenia prototypu nowoczesnego intelektualisty tak¿e znaczy³a
wiele. Najwiêksz¹ donios³o�æ mia³y dwie rzeczy: po pierwsze, wyst¹pienie Zoli w spra-
wie Dreyfusa i jego s³ynne �J�accuse�. Mocy jego s³owom na arenie polityki nada³ kapita³
specyficzny, który znalaz³ siê w jego posiadaniu paradoksalnie wskutek tego, i¿ Zola pra-
cowa³ na niwie sztuki czystej, czyli takiej sztuki, która wyrzek³a siê w³adzy i pieni¹dza
w imiê warto�ci specyficznie artystycznych. Interwencja o charakterze politycznym nie
sta³a w sprzeczno�ci z postulatem odpolitycznienia sztuki, gdy¿ dokona³a siê nie w polu
literackim, ale w polu polityki, gdzie Zola, jako stra¿nik warto�ci autonomicznych, móg³
pos³u¿yæ siê swoim specyficznym autorytetem (s. 204). To co� zupe³nie innego ni¿ litera-
tura zaanga¿owana politycznie, gdy¿ ta � odwrotnie � wprowadza³a politykê na pole lite-
rackie. I druga rzecz: wysokie nak³ady ksi¹¿ek Zoli, choæ k³óci³y siê z ascetycznymi w kwe-
stii finansowej ideami sztuki czystej, tylko dlatego nie zdyskwalifikowa³y go jako artysty
niezale¿nego, ¿e umia³ wyst¹piæ nie jako twórca powie�ci komercyjnej, ale jako intelektu-
alista, obdarzony �misj¹ proroczego obalania� (s. 201).

W tych trzech etapach, znaczonych nazwiskami Flauberta, Baudelaire�a i Zoli, ukszta³-
towa³a siê postaæ artysty nowoczesnego, o którym mo¿na powiedzieæ, ¿e jest �w pe³ni
profesjonalny, ca³kowicie i wy³¹cznie oddany swej pracy, obojêtny na ¿¹dania polityczne
oraz nakazy moralno�ci, nie uznaj¹cy ¿adnej innej w³adzy ni¿ specyficzne normy swej
sztuki� (s. 121).

Pole literackie jako pole bitwy

Podsumujmy dotychczasowe rozwa¿ania. Po powstaniu paradygmatu artysty nowocze-
snego proces konsekracji znacznie siê skomplikowa³, gdy¿ znikn¹³ absolutny punkt odnie-
sienia w postaci Akademii, która, oczywi�cie, nadal odgrywa³a pewn¹ rolê, ale jej g³os prze-
sta³ byæ jedynym, a sta³ siê jednym z wielu. Prost¹, dwubiegunow¹ strukturê pola literackie-
go sprzed wyst¹pienia wymienionych artystów zast¹pi³ schemat bardziej z³o¿ony.

Przede wszystkim dzieli artystów stosunek do sukcesu komercyjnego. Wyró¿niæ wiêc
mo¿na produkcjê czyst¹ oraz komercyjn¹. W tej pierwszej bior¹ udzia³ arty�ci awangardo-
wi, w drugiej � rzemie�lnicy realizuj¹cy zamówienia teatrów bulwarowych i kabaretów.

Drug¹ liniê demarkacyjn¹, tn¹c¹ na pó³ obszar literatury niekomercyjnej, wyznacza
konsekracja oficjalna. Z jednej strony bowiem mamy awangardê konsekrowan¹ przez w³a-

11 Zob. Ch. D é d é y a u, Le Nouveau mal du siècle de Baudelaire à nos jours. Paris 1968.
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dzê i przez Akademiê, a z drugiej � sztukê czyst¹ par excellence: pozbawion¹ kapita³u
zarówno ekonomicznego, jak i politycznego; ta ostatnia cieszy siê pe³n¹ autonomi¹, a je-
dynym jej programem, zwanym przez Bourdieu �nomos�, jest w³a�nie niezale¿no�æ
(s. 97). Sztukê czyst¹ obowi¹zuje �ekonomia na wspak� (s. 219, 230), tzn. zysk ekono-
miczny jest tu przeciwieñstwem zysku artystycznego, co oznacza, ¿e nie mo¿e zostaæ uznany
za wybitnego twórcê autor bestsellerów (jak wspomnia³em, stereotyp ten prze³ama³ Zo-
la) oraz ¿e, przeciwnie, brak aplauzu publiczno�ci masowej jak gdyby po�wiadcza wyso-
k¹ warto�æ artystyczn¹. Zjawisko to opisuje Arnold Hauser nastêpuj¹co: �Wyobcowanie
siê ogó³u artystów ze wspó³czesno�ci i ich rezygnacja z wszelkiej wspólnoty z publiczno-
�ci¹ posuwa siê tak daleko, ¿e przyjmuj¹ oni bezowocno�æ nie tylko za co� ca³kiem natu-
ralnego, lecz uwa¿aj¹ powodzenie za oznakê mniejszej warto�ci artystycznej, a w zapo-
znaniu przez wspó³czesnych dostrzegaj¹ po prostu wstêpny warunek nie�miertelno�ci�12.
Bourdieu zwraca uwagê, ¿e mamy tu do czynienia z odwrotno�ci¹ sytuacji wystepuj¹cej
w wieku XVII, kiedy to obie hierarchie � artystyczna i finansowa � pokrywa³y siê. Pisarze
obdarzeni konsekracj¹ artystyczn¹ otrzymywali gratyfikacje w postaci pensji (s. 179); ta lo-
gika wynika z faktu finansowania literatury i sztuki przez mecenasów, którzy z posiadaniem
kapita³u politycznego i ekonomicznego ³¹czyli rozeznanie w hierarchiach artystycznych.

Tutaj siê pojawia trudno�æ. Twórcy, którzy nie zdobyli aprobaty publiczno�ci literac-
kiej i których ksi¹¿ki nie przynosz¹ zysku, mog¹ zawsze ¿ywiæ nadziejê, ¿e brak sukcesu
wynika z niezrozumienia, które jest udzia³em geniusza � nie za� ze zwyk³ego nieudacznic-
twa (s. 334). Przyk³adów twórców genialnych, wyprzedzaj¹cych swój czas, a zmar³ych
w nêdzy i odkrytych po latach � historia dostarcza w obfito�ci. Niedocenieni arty�ci maj¹
sk³onno�æ odpowiedzialno�ci¹ za swoje niepowodzenia obci¹¿aæ niedoskona³e instytucje
konsekruj¹ce, które � w ich mniemaniu � najchêtniej promuj¹ miernotê, zamykaj¹ siê na-
tomiast na nowo�æ i sztukê wysokich lotów, nie rozpieszczaj¹c¹ odbiorcy. Poza tym prze-
cie¿ instytucje konsekruj¹ce same tocz¹ bezustann¹ walkê o uznanie i o konsekracjê miê-
dzy sob¹, nie maj¹ autorytetu niepodwa¿alnego, czego przypomnienie daje oparcie dla
polepszaj¹cej samopoczucie z³ej wiary, dziêki której �malarze bez klienteli, aktorzy bez
ról, pisarze bez ksi¹¿ek b¹d� bez czytelników mog¹ ukrywaæ przed samymi sob¹ sw¹
pora¿kê, graj¹c na dwuznaczno�ci kryteriów sukcesu, pozwalaj¹cej pomieszaæ p³yn¹c¹
z wyboru, tymczasow¹ pora¿kê »artysty przeklêtego« z bezsprzeczn¹ pora¿k¹ »nieudacz-
nika«. Ta praca z³ej wiary staje siê coraz trudniejsza w miarê jak, wraz z up³ywem czasu
oraz starzeniem siê, kurczenie siê mo¿liwo�ci, zwiastowane przez powtarzanie siê sankcji
negatywnych, sprawia, ¿e coraz trudniej jest utrzymywaæ si³¹ woli to m³odzieñcze niedo-
okre�lenie� (s. 334).

Autodestrukcja struktury

Widaæ, ¿e problem, jak odró¿niæ niezrozumianego geniusza od pozbawionego talentu
grafomana, ³atwo � na gruncie socjologii literatury Pierre�a Bourdieu � rozwi¹zaæ siê nie
da. Sama ta kwestia mo¿e i istotna bardzo by nie by³a, gdyby nie to, i¿ sprowadza siê ona
do fundamentalnego pytania o status bytowy warto�ci artystycznej dzie³a sztuki.

Z jednej strony, daje autor Regu³ sztuki do zrozumienia, ¿e warto�æ artystyczna jest
iluzj¹, ¿e ma ten sam modus ontyczny co magia w spo³eczno�ciach plemiennych. �Tym,
kto tworzy warto�æ d z i e ³ a  s z t u k i, jest nie artysta, lecz pole produkcji jako uniwer-
sum wiary, które tworzy warto�æ dzie³a sztuki j a k o  f e t y s z a, rodz¹c wiarê w moc twór-
cz¹ artysty� (s. 349). Ma to sugerowaæ, i¿ warto�æ artefaktu nie mo¿e zostaæ rozpoznana
w nim samym, ale odsy³a poza niego tak, i¿ niezbêdne jest uwzglêdnienie ca³ej przestrzeni

12 A. H a u s e r, Spo³eczna historia literatury i sztuki. Prze³. J. R u s z c z y c ó w n a. Pos³.
J. S t a r z y ñ s k i. T. 2. Warszawa 1974, s. 238.
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znaczeñ, której dzie³o sztuki jest tylko jednym z elementów, aby móc cokolwiek o jego
warto�ci rzec. A koordynaty w tej przestrzeni ustala pomy�lnie przeprowadzona konse-
kracja i tylko ona.

Wychodz¹c od takiej aksjologii, trzeba by porzuciæ tradycyjny, warto�ciuj¹cy jêzyk opi-
su dzie³ literackich i uznaæ, ¿e niezrozumiany geniusz niczym siê od nieudacznika nie ró¿ni.
Owszem, nieudacznik mo¿e w sprzyjaj¹cej sytuacji zostaæ za geniusza uznany i je�li tak siê
stanie, nale¿y go po prostu geniuszem zwaæ; jednak nie mo¿na mówiæ, ¿e wcze�niej by³
geniuszem niedocenionym, skoro jedyne, co o warto�ci twórcy mo¿e �wiadczyæ, to konse-
kracja, której ten przedtem by³ przecie¿ pozbawiony. Je�li chcemy siê rygorystycznie opisa-
nej tu koncepcji literackiego fetyszyzmu trzymaæ, musimy mówiæ: oto geniusz, który wcze-
�niej by³ nieudacznikiem. W szczególno�ci ta metamorfoza mo¿e nast¹piæ po �mierci pisa-
rza; budzi to w¹tpliwo�æ, czy s³owa te nadal znacz¹ to, co by�my byli sk³onni im przypisywaæ.
Wobec tego widaæ wyra�nie, ¿e jest dozwolone te warto�ciuj¹ce terminy w ogóle porzuciæ
i poprzestaæ na mówieniu o artystach konsekrowanych i niekonsekrowanych.

Mo¿e by³oby to uproszczenie jêzyka dla krytyków literackich wygodne, ale pojawia
siê teraz pytanie: co sprawia, ¿e akurat tacy to a tacy arty�ci zostali konsekrowani, pozo-
stali za� � nie? Czy jest to kwestia smaku i talentu literackiego, charyzmy, uroku osobiste-
go, znajomo�ci, zdolno�ci mened¿erskich, a mo¿e po prostu przypadek? Zdrowy rozs¹dek
podsuwa odpowied�: wszystkiego po trochu. Czy zdrowy rozs¹dek ma racjê? Je�li tak, to
w³a�nie konfiguracja elementów, po�ród których znalaz³yby siê wszystkie odgrywaj¹ce
jak¹kolwiek rolê w osi¹gniêciu literackiego sukcesu czynniki, powinna by otrzymaæ na-
zwê �warto�æ literacka�. Mieliby�my zatem do czynienia jedynie z pewnym przesuniê-
ciem terminologicznym. Literaturoznawcy mogliby w spokoju ducha zajmowaæ siê tym,
czym siê zajmowali do tej pory, tzn. analizowaæ, interpretowaæ i warto�ciowaæ utwory
literackie, a zmieni³aby siê jedynie ich samo�wiadomo�æ metodologiczna: to, co zwali
warto�ci¹ dzie³a literackiego, nie daje siê de facto rozpoznaæ w samej strukturze tekstu
i ewentualnie jego relacji do konwencji literackich, ale ma charakter splotu okoliczno�ci
zwi¹zanych z charakterem oraz sytuacj¹ osobist¹ i spo³eczn¹ autora dzie³a. Oczywi�cie,
nie znaczy to, ¿e zestaw takich okoliczno�ci � Bourdieu zwie go habitusem � mo¿e byæ
warto�ciowy jako taki; tym, co decyduje o miejscu dzie³ i nazwiska twórcy w literackiej
hierarchii, jest skuteczno�æ jego habitusu w konkretnym polu literackim. Jako �inwariant-
n¹ i ponadhistoryczn¹ zasadê satysfakcji artystycznej� podaje Bourdieu �wyobra¿eniowe
dope³nienie powszechnie szczê�liwego spotkania miêdzy h i s t o r y c z n y m  habitusem
a �wiatem h i s t o r y c z n y m, który go nawiedza i zamieszkuje� (s. 487). Je�li tak, to wi-
daæ, ¿e koncepcja autora Regu³ sztuki sprowadza siê do relatywizmu historycznego, który
stanowi, i¿ istniej¹ zawsze pewne ustalone walory, u³atwiaj¹ce osi¹gniêcie sukcesu arty-
stycznego, choæ to, co w jednej sytuacji na polu literackim sprzyja sukcesowi, kiedy in-
dziej mo¿e doprowadziæ do pora¿ki.

Mo¿na by w takim razie rzec tak oto: miar¹ wielko�ci twórcy jest umiejêtno�æ odgad-
niêcia, jakie cechy dzie³a i metody jego rozpowszechniania zapewni¹ najprawdopodob-
niej sukces w danej sytuacji historyczno-kulturowej oraz zdolno�æ egzemplifikowania tych
cech i zastosowania tych metod. Jakkolwiek dziwaczna i abstrakcyjna, bêdzie to ponadhi-
storyczna, uniwersalna, niezale¿na od warunków kulturowych i stanu pola artystycznego
definicja artysty wybitnego.

Widzimy teraz, ¿e zaproponowana metoda prowadzi do konsekwencji paradoksal-
nych, przecz¹cych za³o¿eniom przyjêtym w punkcie wyj�cia. Autor Regu³ sztuki postulo-
wa³ bowiem stworzenie �cis³ej nauki o literaturze w ten sposób, i¿by zrezygnowaæ z idei
geniusza twórczego i obarczyæ zadaniem kreacji warto�ci artystycznych zespó³ uwarun-
kowañ czynnych w polu literackim: to pole literackie wziête jako ca³o�æ mia³o byæ gwa-
rantem statusu dzie³a sztuki jako takiego, a jednocze�nie ka¿dego dzie³a sztuki z osobna.
Wizja taka na pozór �odmawia� arty�cie aktywnego stosunku do kultury artystycznej, w któ-
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rej partycypuje, gdy¿ jest on miotany przez si³y maj¹ce nad nim przewagê. Tymczasem
jednak, je�li zgodziæ siê tylko z tym, ¿e wy³anianiem siê hierarchii artystycznych i roz-
dzielaniem laurów nie kieruje �lepy los, trzeba przyznaæ, ¿e nie sposób pomin¹æ osobni-
czych umiejêtno�ci znalezienia siê w dogodnym rejonie pola, tzn. w miejscu, gdzie o kon-
sekracjê naj³atwiej. Chc¹c wykazaæ mo¿liwie silne uzale¿nienie wielko�ci twórcy od kon-
kretnego momentu historycznego, od ustalonego przekroju czasowego pola literackiego,
Bourdieu stwierdza, i¿ geniusz sprowadza siê do relacji, w jakich pozostaje jego dzie³o
wobec innych przedstawicieli pola. Twórca staje siê wedle takiego rozumowania bia³¹
kart¹, któr¹ zapisuj¹ krytycy, badacze literatury i inni uczestnicy ¿ycia literackiego � w spo-
sób w zasadzie arbitralny. W zasadzie, gdy¿ twórca prawdziwie wybitny nie jest, zdaniem
autora Regu³ sztuki, bezbronn¹ igraszk¹ si³ dzia³aj¹cych w polu, ale umie sam wykreowaæ
miejsce dla siebie, wybraæ do pewnego stopnia swój artystyczny image; �Habitus jest [...]
jednocze�nie wytworem ¿ycia spo³ecznego � pisze Jerzy Szacki o pogl¹dach Bourdieu �
i tym, co je wci¹¿ od nowa wytwarza�13. Je�li tak, to co sprawia, ¿e znajduje siê on osta-
tecznie w tej w³a�nie a nie innej pozycji w polu literackim? Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e
stajemy tutaj przed alternatyw¹: albo uznamy, ¿e historia literatury toczy siê wedle regu³
chaotycznych i ca³kowicie przypadkowych, albo zgodzimy siê z tym, ¿e przys³ugiwaæ musi
twórcy jaka� cecha, która pozostaje w prostej proporcji do tego, co w potocznej mowie
nauki o literaturze okre�la siê mianem wielko�ci lub wybitno�ci.

Opcjê drug¹ zdaje siê Bourdieu � z wahaniem � odrzucaæ, gdy¿ zbli¿a siê ona niebez-
piecznie do krytykowanej przezeñ idei twórcy-geniusza, a co za tym idzie, do immanenty-
zmu aksjologicznego, od którego, wiedziony wizj¹ obiektywnej nauki o literaturze, socjo-
log chce uciec, proponuj¹c obraz z ducha strukturalistyczny. Wedle jego koncepcji to, co
zwiemy warto�ci¹ dzie³a sztuki, nie jest niczym innym jak tylko ca³okszta³tem relacji miê-
dzy tym dzie³em a dzie³ami innymi, przy czym relacje te nie wyrastaj¹ z samego utworu
w sposób naturalny i samoistny, ale arbitralnie zostaj¹ dobrane przez krytyków i wszyst-
kich tych, których g³os w dyskusji o sztuce siê liczy.

Zauwa¿my, ¿e wskazana tu opozycja � wbrew intuicjom Bourdieu, który przy pomo-
cy koncepcji habitusu chce usytuowaæ swoje stanowisko miêdzy obiektywizmem a su-
biektywizmem, miêdzy determinizmem spo³ecznym a teori¹ racjonalnego i arbitralnego
wyboru � nie daje siê znie�æ i unikn¹æ. Nie sposób pozostaj¹c w zgodzie z logik¹ i siêga-
j¹c zarazem do dna problemu orzec, i¿ jednostka czê�ciowo jest spo³ecznie zdetermino-
wana, a czê�ciowo wykazuje woln¹ wolê i dokonuje swobodnej kreacji swego statusu.
Je�liby bowiem tak by³o, wówczas mo¿na zapytaæ o granicê miêdzy narzucon¹ z zewn¹trz
konieczno�ci¹ a niczym nieskrêpowan¹ aktywno�ci¹ jednostki. W jaki sposób granica ta
zostaje ustalona? Czy � znowu¿ � ma ona spo³eczn¹ genezê, charakter zewnêtrzny, a pod-
miot zostaje przed ni¹ postawiony jak przed faktem dokonanym, czy te¿ jednostka jest
zdolna do samostanowienia w tym wzglêdzie i sama ma wp³yw na to, jak du¿y jest jej
margines wolno�ci i zakres determinacji zewnêtrznych? Przed pytaniem o pod³o¿e osta-
teczne losu podmiotu nie sposób uciec, a pytanie to ma z konieczno�ci strukturê eksklu-
zyjn¹: �dok³adnie jedno z dwojga�; dotyczy to równie¿ kwestii zasady, na mocy której
kszta³tuj¹ siê hierarchie w polu literackim. Co wiêcej, odpowied� w duchu obiektywistycz-
nym, tzn. taka, która odrzuca nieredukowalno�æ podmiotu i zmierza w kierunku sprowa-
dzenia go do gry si³ zewnêtrznych, kwestii podmiotu nie anuluje, co stara³em siê pokazaæ.

W abstrakcyjnych terminach mo¿na by daj¹cy siê odnale�æ w dziele Regu³y sztuki
schemat autodestrukcji metodologii strukturalistycznej przedstawiæ nastêpuj¹co: rozpa-
truj¹c elementy systemu jako wi¹zki cech dystynktywnych, grupuj¹cych te elementy w pary
i definiuj¹cych w ten sposób relacjê w sensie logicznym, nie potrafimy wyj�æ poza fak-
tyczny opis stanu rzeczy i daæ wi¹¿¹cego wyja�nienia w terminach genezy; nie umiemy

13 S z a c k i, op. cit., s. 894.
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powiedzieæ, czemu akurat taka a taka hierarchia powsta³a; aby zachowaæ puryzm metodo-
logiczny, aby wyra¿aæ siê jedynie w jêzyku relacji ³¹cz¹cych elementy, trzeba by stwier-
dziæ, ¿e rz¹dzi³ powstaniem tej konfiguracji czysty przypadek. Wniosek taki jest nie do
zaakceptowania, gdy¿ skoro obecna struktura jest czysto chaotyczna, nie ma podstaw do
poszukiwania w niej jakichkolwiek regularno�ci i praw, a wiêc brak pretekstu do uprawia-
nia nauki. Zatem próba ograniczenia siê do badania relacji miêdzy elementami w celu
znalezienia przyczyny wykrystalizowania siê tej a nie innej relacji nie mo¿e siê powie�æ,
gdy¿ nieuchronnie sprowadza na nas konieczno�æ wziêcia pod uwagê wewnêtrznych w³a-
sno�ci elementów systemu jako takich. W ten sposób zarazem powraca podmiot, co burzy
monolityczny obiektywizm metody.

Rozwa¿ania te, nie aspiruj¹ce bynajmniej do oryginalno�ci, powtarzaj¹ jedynie wiele-
kroæ w swoim czasie ponawiane krytyki metodologii strukturalistycznej, przedsiêbrane
z punktu widzenia badañ historycznych i genetycznych. Jak wiadomo, wielu strukturali-
stów, pozostaj¹c w obrêbie metody, stworzy³o narzêdzia, przy których pomocy mo¿na by³o
ogarn¹æ tak¿e wymiary genetyczne i funkcjonalne badanego zjawiska. Pierre�owi Bour-
dieu, w moim przekonaniu, ta sztuka siê nie uda³a. A czy mo¿na by koncepcjê pola literac-
kiego tak zmodyfikowaæ, aby opisanej tu sprzeczno�ci unikn¹æ, to temat na osobny esej.

Krzysztof Gajewski

M a r e k  A d a m i e c, DZIE£O LITERACKIE W SIECI. POMYS£Y, HIPOTEZY
I INTERPRETACJE Z POGRANICZA WIEDZY O LITERATURZE, KULTURY MA-
SOWEJ I WSPÓ£CZESNEJ TECHNOLOGII. (Recenzent: Leonard Neuger). Gdañsk
2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 194.

Ksi¹¿ka Marka Adamca jest �wiadectwem zmagania siê literaturoznawcy z nowymi
zjawiskami kultury masowej, dla których tradycyjna poetyka nie wypracowa³a, jak dot¹d,
funkcjonalnych narzêdzi opisu, pozostaje wiêc po czê�ci bezradna wobec gier komputero-
wych i swoisto�ci komunikowania siê za pomoc¹ Internetu. Adamca interesuje przede
wszystkim status dzie³a literackiego w Sieci, komunikacyjne i literackie aspekty rozpo-
wszechniania tekstu za pomoc¹ mediów elektronicznych oraz kulturowe konsekwencje
takiej w³a�nie wymiany informacji. Podtytu³ ksi¹¿ki sugeruje, ¿e autor �wiadomie nadaje
swej wypowiedzi charakter roboczy (s¹ to przecie¿ �pomys³y, hipotezy�). Jest tak¿e
z pewno�ci¹ �wiadomy faktu, ¿e wkracza na obszar dziewiczy (w zasadzie), przez wielu
opisywany, lecz bez istotnych poznawczo efektów, ¿e wkracza w interdyscyplinarn¹ prze-
strzeñ dzisiejszej kultury, której formy egzystencji wyznaczane s¹ coraz czê�ciej za pomo-
c¹ nowoczesnych technologii informatycznych. Adamiec pisze o wp³ywie technologii elek-
tronicznych na literaturê i komunikowanie spo³eczne, o relacjach interpersonalnych, jakie
wspó³tworzy Internet, o grach komputerowych i o polskiej refleksji krytycznej na temat
przywo³anych zagadnieñ. Pisze o tym w konwencji rozwa¿añ gawêdziarskich (jak wynika
m.in. z czêstego u¿ywania archaicznych dzi� ju¿ wyra¿eñ w rodzaju �aliæ�, �pora by�), nie
roszcz¹c sobie pretensji do jednoznacznych rozstrzygniêæ i niepodwa¿alnych ustaleñ. In-
teresuje go raczej stawianie problemów, wskazywanie, co maj¹ o nich do powiedzenia inni
badacze, inspirowanie do przemy�leñ o Internecie i przemianach kultury masowej � ni¿
definitywne wyja�nienie problemów kultury zwi¹zanych z jej wyra�nymi przemianami
w ostatnim dziesiêcioleciu. Pisze bez lêku, ¿e kultura masowa podwa¿y tradycyjne warto-
�ci kultury wysokiej, w rozwoju mediów elektronicznych widzi raczej szansê dla literatury
ni¿ jej zagro¿enie (rozdz. Wstêpne rozpoznania, elementarne oczywisto�ci). Wskazuje na
swoisto�ci komunikacyjne bêd¹ce pochodn¹ u¿ywania nowoczesnych mediów elektro-
nicznych (Dzie³o literackie w Sieci), na konieczno�æ wypracowania nowych metodologii,
odpowiednich dla tego w³a�nie przedmiotu badañ (Komputer, teorie komunikacji a proble-


