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JULJUSZ KLEINER.

ROLA CZASU W RODZAJACH LITERACKICH.

Teorja bergsonowska, że najistotniejszą rzeczywistością 
jest czas, w poezji znaleźć może poważne potwierdzenie. Po
stawa psychiczna wobec doznań zależy przedewszystkiem od 
tego, z jakiej sfery czasu wzięte zjawisko — czy już mi
nęło, czy działa bezpośrednio, czy oczekujemy go w przy
szłości, czy mamy przekonanie, że powtarza się ono, że wy
stępuje zawsze wśród okoliczności odpowiednich, czy umie
szczamy je poza dziedziną czasu i tem samem — poza dziedziną 
życia rzeczywistego.

W myśl tej różnej postawy psychicznej kształtują się 
typy twórczości ; to też teorja rodzajów literackich oprzeć 
się winna w znacznej mierze na roli czasu. To, co zachowu
jemy w pamięci z przeszłości, tematów użycza epice; oddzia
ływającą bezpośrednio teraźniejszość ujmuje liryka; skierowa
nie uwagi w przyszłość, dążenie do celu określonego stanowi 
podkład psychiczny dramatu ; o tem, co rzeczywiste jest w wa
runkach danych bez względu na czas, co odczuwamy jako 
wszechczasowe, mówi poezja uogólnień myślowych, dydaktyka, 
albo idąca w kierunku wyrażania czystej idei, albo posługu
jąca się przykładem, bajką; przeniesienie się fantazją po za 
granice czasu — życie da poezji marzeń, baśni.

Nie wyczerpuje się w tym przeglądzie całość tworzenia 
poetyckiego ; może ono usunąć na plan dalszy czasowość, 
a istotą uczynić stosunki przestrzenne ; powstaje wtedy poezja 
opisowa, scharakteryzowana pozytywnie przez odniesienie się 
do elementów przestrzennych, negatywnie przez rolę czasu.

W ten sposób skonstruowana zostanie lista pełna rodza
jów literackich, oparta na uwzględnieniu czasowości:
P oezja n ie uw zglę- Poezja czasu  ok reślon ego  Poezja w szech - Poezja po-

dniająca czasu  czasow a  zaczasow a

Poezja stosu n k ów  
przestrzennych

(u nieza leż
n iona od  

czasu)
Poezja prze- Poezja  teraz- Poezja dążen ia  

sz ło śc i n iejszości w  p rzyszłość

P o e z j a  o p i -  E p i k a L i r y k a  D r a m a t  P o e z j a  d y -  B a ś ń
d a k t y c z n as o w a
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W zestawieniu z poetyką tradycyjną jako rezultat no
wego kryterjum pojawia się ścisłe wyodrębnienie poezji opi
sowej i dydaktycznej, gdy dotąd pierwszą mieszano najnie- 
słuszniej z epiką (dlatego chyba, że w epice mogą się znaleźć 
wstawki opisowe), druga zaś rozrywana była często między 
epikę i lirykę. Jeżeli to wyodrębnienie ma wartość tak oczy
wistą, iż trudno spodziewać się sprzeciwu — zdziwi może po
czątkowo uznanie baśni za osobny dział poezji. Przecież jest 
ona opowieścią i w tym charakterze włączano ją stale do 
epiki — o ile nie przybrała formy dramatu, „baśni drama
tycznej“.

Otóż należy stwierdzić, że każdy typ twórczości kształ
tuje pewną właściwą sobie formę, ale niekoniecznie musi ona 
związana być z jednym tylko typem, z jednym rodzajem lite
rackim. Forma opowiadania właściwa jest ujmowaniu rzeczy 
minionych i w tem znaczeniu jest epicką; ale gdziekolwiek 
koncepcja przybiera charakter „zdarzenia“, nasunie się taż 
sama forma, mimo że nie będzie wcale chodziło o fakty mi
nione i mimo że źródło tej koncepcji inne będzie niż w epice 
prawdziwej. Istnieje więc dydaktyka o postaci epickiej (bajka, 
przypowieść) — istnieje dalej poezja snów i pragnień i ma
rzeń, złudnie przybierająca kształty opowieści o tem, co raz 
było — tylko że to „raz“ w przeciwieństwie do epickiego 
wskazania czasu jest nieokreślone i znaczy naprawdę „nigdy“, 
tak jak baśniowe „za siedmiu górami, za siedmiu rzekami“ 
znaczy — „nigdzie“. *) Brak określonego czasu i określonego 
miejsca znamionuje akcję baśni tak samo, jak epikę cechuje 
jasne wskazanie miejsca i czasu. Dzięki temu w najbardziej 
rzucających się w oczy rzeczach zewnętrznych, w tem, co 
wyraźnie powiedziane jest odrazu na początku, baśń odcina 
się od pokrewnej pozornie epiki.

Pozorne zaś pokrewieństwo polega na tem, że psychika 
nasza ma tendencję mieszania różnych rodzajów nierzeczy- 
wistości. Naprawdę dla bezpośredniego doświadczenia wszystko, 
co zostaje przedstawione, pomyślane, dzieli się tylko na dwie 
kategorje — realność i nierealność. Ale coś może być niere
alne w sposób rozmaity: jest nierealne dla tego, że teraz go 
już niema, natomiast niegdyś było — nierealność minionego; 
jest nierealne, ponieważ jeszcze go niema, kiedyś wszakże 
będzie — nierealność rzeczy przyszłych; jest nierealne, ponie
waż niema go tutaj, na miejscu, dostępnem naszemu przeży
waniu, za to znaleźć je można z pewnością gdzieś daleko— nie
realność rzeczy dalekich; jest wreszcie bezwzględnie poza 
rzeczywistością — niema go, nie było go nigdzie i nigdzie

9  Przeciwnie w bajce ,,raz“ znaczy „w jakimkolwiek czasie“ („Była 
raz myszka“ inaczej brzmi, niż „Był raz król potężny...“), a nieoznaczone 
miejsce równa się jakiemukolwiek, znaczy — „wszędzie“.
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i nigdy go nie będzie. Te przedmioty nierealne mają często 
dla człowieka olbrzymi walor uczuciowy; skutkiem tego po
czucie ich nierealności bezwzględnej działa boleśnie,. destruk
tywnie — i psychika ratuje się, dokonywając przesunięcia sfer 
i nadając rzeczom nierealnym piętno realności niewątpliwej 
czy choćby możliwej, jedynie tylko narazie — niedostępnej. 
Rzeczy całkowicie nierealne zmieniają się dla poczucia je 
dnostkowego czy zbiorowego w minione, odległe, przyszłe. 
Odbywa się projekcja marzeń w przeszłość *)> w dal, w przy
szłość bezwzględnie pewną. Koncepcja raju i wieku złotego — 
myśl o Atlantydzie i jakichś „wyspach szczęśliwych“ — wresz
cie mesjanizm — oto trzy przejawy tego prawa przesunięć 1). 
Baśń jest delikatną, dyskretną próbą przerzucenia dziwów 
upragnionych i wyśnionych — w przeszłość nieokreśloną. Jest 
jakiemś marzycielskiem, sennem, nieuchwytnem a władczem 
zagarnięciem terenu epiki.

Ale i w pamięć przeszłości prawdziwej wnikają elementy 
marzeń w miarę potęgowania się uczuć względem lat minio
nych. Pamięć nieznacznie berło pozwala w dłoń ująć siostrze- 
wyobraźni. Tworzy się fikcja o przeszłości — romans, jako 
przeciwieństwo i dopełnienie prawdy o przeszłości — eposu.

Splata się więc baśń z epiką pomimo różności istotnej. Bo 
wogóle splatają się i mieszają w toku ewolucji gatunki lite
rackie, jak może splecione były kiedyś, u początków, w za
rodkowych formach Jiryczno-dramatycznej epiki baśniowej, 
kryjącej idee poglądu na świat — w jakichś prapieśniach bal- 
ladowo-mitycznych.

Przenikanie się wzajemne polega na tern również, że na 
tle ustosunkowania do czasu każdy rodzaj literacki ma tematy 
o cechach odrębnych. Tymczasem w miarę doskonalenia tech
niki i wzrostu ilościowego produkcji każdy rodzaj okazuje ten
dencję wciągania tematów z innych dziedzin.

* *
Gdziekolwiek psychika ludzka ma możność panowania 

nad materjałem, tam czy to w myśl ekonomji duchowej, czy 
z innych względów — dokonywa wyboru.

Typową „władzą“ wybierającą i przebierającą jest pa
mięć. Dąży ona do zachowywania rzeczy ważnych. To też 
epika pierwotna (jak spokrewniona z nią blisko historjografja 
pierwotna) zakres ograniczony ma do tematów ważnych — 
błahostkami nigdy się nie zajmuje.

Jeszcze silniej uwydatni się wybór na terenie dążeń. Cel 
jest przecież wybranym do zrealizowania przedmiotem naj

l) Zagadnienie to poruszone zostało w tom ie II monografii o dziejach 
twórczości Słowackiego w związku z poematem W  Szw ajcarji.
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wyższej w danym momencie wartości. Dramat pójdzie tedy 
jeszcze dalej niż epika — zamknięty będzie w obrębie za
gadnień najważniejszych. A że niema dla istoty żyjącej nic 
biologicznie wyższego nad konflikt życia i śmierci, więc dra
mat w formie głównej jest poematem o walce śmierci przeciw 
życiu, a w równorzędnej formie komedji poematem o walce 
życia przeciw szkodzącym mu czynnikom.

Zupełnie inaczej przedstawia się liryka. W tem, co na 
człowieka działa chwilowo, wybór świadomy gra rolę mini
malną. Wszystko może działać — wszystko może wzruszać — 
a cokolwiek działa na jednostkę, cokolwiek ją wzrusza, staje 
się choćby na chwilę — ważnem. Liryka nie jest poddana 
prawu wyboru tematów. Liryk śpiewa o wszystkiem i niemasz 
dlań nic błahego. Dopiero specjalny nastrój zbiorowy tworzy 
w obrębie liryki działy o ścisłych sferach tematu (liryka reli
gijna, hymniczna).

W naturalnym rozwoju poezji to trojakie odnoszenie się 
do tematu występuje z ogromną wyrazistością. O bogach i bo
haterach tylko mówi Homer — losem wielkim, druzgocącym 
zajmuje się Ajschylos i Sofokles — Anakreon może śpiewać
0 winie i biesiadzie.

Dydaktyka i baśń ograniczenie tematowe mają w istocie 
swojej. Poucza się o rzeczach ważnych — marzy o rzeczach, 
godnych pragnienia. Przeciwnie bez ograniczeń tematowych 
zdaje się rodzić poezja opisowa. Ona bowiem, z chwilą, gdy 
przestaje być drobną domieszką innych gatunków i staje się 
autonomiczną, jest już tworem świadomej kultury artystycznej, 
jest rozkoszowaniem się i popisywaniem zdolnością obserwacji
1 transponowania wrażeń. Mniejsza o to, co opisuje — am
bicja w tem, jak opisuje.

I z chwilą, gdy w kulturze piśmienniczej silnie wystąpi 
opisowość, pojawi się ogólna dążność do wszechtematowości, 
wyłoni się hasło, że wszystko, co jest, godne jest poezji. A tak 
samo, jak opisowość, iść będzie w tym kierunku liryzm. Li
ryzm, wtargnąwszy do epiki i dramatu, przełamuje granice 
tematowe — dla epika lirycznego życie codzienne może być 
równie ważne, jak boje herosów; liryczny dramaturg pisać 
będzie dramaty „mieszczańskie“ o życiu szarem. Dołączy 
się jeszcze społeczna tendencja demokratyzacji — i tendencja 
naukowa poznawania drobiazgów — i wspólnie walić będą 
arystokratyzm hierarchiczny sztuki dawnej.

Zrodzą się twory, nic wspólnego nie mające z naturalną 
ewolucją odrębnych gatunków literackich — zespoły liryzmu 
z naukowością — powieści psychologiczno-opisowe, książkowe 
dramaty liryczne.

Były one wzbogaceniem literatury, dawały tereny nowe 
genjuszom — ale zatracały zdobycze wiekowego rozwoju.
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Nie dziwmy się pseudoklasykom, nie potępiajmy ich wo
jowniczości zacofanej. Mieli oni sporo słuszności w swych 
atakach.

*
* *

Mieli słuszność przedewszystkiem w słynnej czy osła
wionej sprawie jedności. Dzisiaj już rozstrzygnęli spór na ich 
korzyść nie teoretycy, akademicy, ale — Ibsen, Maeterlinck 
i Wyspiański, wskrzesiciele trzech wiązań strukturalnych dra
matu : jedności czasu, miejsca, akcji.

I znowu zagadnienie jedności w różnych typach lite
rackich oświetlić da się niemal wyczerpująco ze stanowiska 
różności czasowej i zespolonej z tem różności postaw psy
chicznych.

Psychika zna jedność głównie dzięki sferze woli. Dążenie 
do celu jest świadomem wprowadzaniem w życie czynnika 
skupiającego — jest, rzec można terminami estetycznemi, kom
ponowaniem życia według zasad jedności akcji.

Cel każe uwagę odwracać od tego, co mu obce, koncen
trować wysiłki w kierunku określonym, napięcie stałe zespolić 
z koncentracją. Tak właśnie wyglądać musi budowa dramatu, 
poddana bezwzględnie owemu kresowi, do którego zmierza, 
ciągle mająca go nietylko na oku, ale zawierająca go niejako 
in potentia w każdem posunięciu się naprzód; każdy krok 
musi być przytem ogniwem łańcucha spójnego, wypływać or
ganicznie z poprzednich, logicznie wymagać następnych. Lo
gika działania konsekwentnego jest poetyką tego gatunku, 
którego nazwa znaczy przecież — działanie.

I związek istoty dramatu ze strukturą zwartą tak jest 
nieodzowny, że niszcząc kompozycję — zmienia się typ lite
racki. Jak niemożliwe jest napięcie stałe woli i konsekwentne 
realizowanie dążeń przy rozszczepianiu energji, przy rozpra
szaniu i rozdrabnianiu uwagi, przy włączaniu rzeczy zby
tecznych, ubocznych — tak niemożliwy jest dramat bez je 
dności wyrazistej. Inaczej — przechodzi w dramatyzowaną 
powieść, dramatyzowaną lirykę, dramatyzowane obrazy. Ni
gdzie z jasnością równą nie zaznacza się fakt, że istnieją 
w sztuce prawa i że prawa te rzeczywiście, jak twierdzili my
lący się zresztą w wielu sprawach pseudoklasycy — płyną 
„z natury“.

Kompozycją dramatu włada jedność dążenia. Kompozycję 
epicką, opartą na zwrocie pamięci ku rzeczom minionym, 
określa związek (nie jedność) wspomnień.

Wspomnienia grupują się zawsze dokoła pewnych ośrod
ków; ośrodki te wszakże nie wywierają takiego nacisku ze
spalającego, jak cel w dążnościach. Pozwalają one na promie
niowanie dróg asocjacyjnych, mają w logice wiązań — swo
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bodę. Wystarczy jednoczesność lub wspólność miejsca, by 
osłabła władza ośrodka istotnego. Łączymy to, co nas spotkało 
w pewnym okresie czasu lub w pewnej miejscowości — i po
zwalamy sobie bez szkody dla toku wspomnień na dygresje 
wszelkie. I tak też wygląda kompozycja epicka.

Ale związek epicki, jako podstawa kompozycyjna, może 
się zacieśnić w jedność. Epika szuka tematów ważnych — 
najważniejsze są i w przeszłości dążenia. To też fale wypad
ków minionych chętnie będziemy zespalali na linjach dążeń 
zrealizowanych czy udaremnionych. Opowieść tematem uczyni 
niejednokrotnie, a nawet przeważnie, historję dążeń — i zbliży 
się do dramatu przeszłości.

I w dramacie i w epice podstawą kompozycyjną są pe
wne stosunki objektywne — zależność wzajemna przedsta
wień, wynikanie jednych z drugich. W liryce, wyrażającej 
teraźniejszość doznania, chwilową często treść psychiki, pod
stawa kompozycyjna musi być subjektywna. Jest n ią —jedność 
przeżycia. A na jedność przeżycia składać się mogą czynniki 
najbardziej od siebie niezależne, najzupełniej rozbieżne. W ak
tualnym strumieniu życia psychicznego spływać mogą w je
dność wypadki wstrząsające i drobiazgi, cios nieszczęścia 
i hałas ulicy, zachwycająca piękność oceanu i gwizd sygnału, 
śmierć bliskiej osoby i barwa szalu. Niema tu połączeń nie
możliwych, niema elementów tak sprzecznych, by obok siebie 
znaleźć się nie mogły.

Wie o tem czy raczej czuje to już liryka prymitywna 
i refreny jakieś nieorganiczne na pozór wplata w pieśni — 
i historję bolesną, rozpamiętywaną serdecznie, raz po raz prze
rywać potrafi refrenem: „A lipy się zielenią...“

Zdawaćby się mogło, że jak liryka z natury swojej nie 
zna ograniczeń tematowych, tak nie zna ograniczeń kompo
zycyjnych. Jeśli poeta potrafi zasugerować jedność przeżycia — 
wolno mu wprowadzać wszelkie kłócące się pierwiastki.

Może — ale z jednem zastrzeżeniem, znowu płynącem 
z natury przedmiotu. Jedność przeżycia ograniczona jest bar
dzo skutkiem znanej dobrze psychologom ciasnoty świadomości. 
Tylko niewiele treści psychicznych potrafimy objąć w mo
mencie jednym — tylko niewiele odczuć zdołamy jako je
dność. I z tego płynie dla liryka nakaz, nieznany epikowi — 
nakaz krótkości.

Jak pieśń — w genezie nierozdzielnie związana z liryką — 
tak i utwór każdy liryki prawdziwej musi być krótki. O ile 
staje się dłuższy, oddala się z konieczności od czystego typu 
literackiego i albo zbliża się do epiki (W Szwajcar/i) albo prze
siąka dramatycznością (Moja pieśń wieczorna).

Bo liryce otwarta jest i dziedzina dramatu i kraina epiki. 
Teraźniejszość nie jest zbudowana z samych wrażeń; wchodzą 
w jej skład wspomnienia i dążenia. Idzie tylko o zajęte wzglę
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dem nich stanowisko. Jeśli panować ma prawda rzeczy mi
nionych, powstanie epika; jeśli do wyrazu dojdzie aktualny 
stosunek uczuciowy do przeszłości, jeśli wspomnienie jasno 
wystąpi w charakterze żyjącego w danej chwili, nabrzmia
łego uczuciami w s p o m n i  e n i a  — wtedy władzę obejmuje liryka. 
Włada też ona, gdy dążenie wyrazi się jako aktualne uczu
ciowe odniesienie się do celu, jako pragnienie, pożądanie. 
Bo wtedy tematem jest teraźniejsze podniecenie psychiki — 
teren, z którego czerpie liryk !).

Jeśli pozorną okazała się swoboda kompozycyjna liryki, 
tembardziej złudne byłoby przeświadczenie, że wobec swo
body marzeń — baśń będzie miała nieograniczoną niczem mo
żliwość lotu fantastycznego.

Nietylko znamionujące ją przyjęcie fikcji rzeczy minio
nych poddaje się prawom epiki — co tern zrozumialsze, że 
logika marzeń wiele ma pokrewieństwa z logiką wspomnień. 
Poznanie baśni ludów różnych i rozmaitych epok stwierdzić 
każe, iż — mniej od niektórych gatunków epickich skompli
kowane, prostsze i krótsze naogół — są kompozycyjnie bar
dziej od epiki zwarte.

Nic w tern dziwnego: marzeniami kierują pragnienia; 
przedstawienie pragnień oraz ich realizacji pójdzie torem po
dobnym do logiki dążeń. Pozbawione dramatycznego napięcia 
woli, baśni są przecież z natury swej raczej dramatyczne, 
niż epickie — wiedzione pożądaniem, a nie wspomnieniem, 
w przyszłość zwrócone duchem, choć wzrok napozór w prze
szłość zamierzchłą skierowany jest miłośnie.

Baśń jest dramatem śnionym.
Jedność jej — to coś pośredniego między związkiem epic

kim a jednością dramatyczną 2).
*

* *

W podziale, opartym na ustosunkowaniu się względem 
czasu, jako równorzędne typy poezji stają obok siebie : poezja 
opisowa, epika, liryka, dramat, poezja dydaktyczna, baśń.

Coś buntuje się przeciw tej równorzędności. Jakieś po
czucie niejasne odzywa się nieśmiało, że nie jest to wszystko

b Dlatego też p o e z j a  p r o r o c z a  — t. j. p o e z j a  b e z p o ś r e d 
n i e g o  o g l ą d a n i a  p r z y s z ł o ś c i  — nie została w podziale niniejszym  
uznana za rodzaj odrębny. Ponieważ istotą jej bezpośrednie oglądanie i w y
wołane tem pobudzenie aktualne psychiki, jest ona odmianą liryki eksta
tycznej.

2) Pominięta zostaje tu jedność w poezji opisowej, będąca jednością 
przedmiotu opisywanego albo przechodząca do kryterjum lirycznego, do je
dności wrażeń — i logiczna, rozumowa lub również przedmiotem określona 
jedność poezji dydaktycznej. Te bowiem działy poezji nie wiążą jedności 
z czasem.
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w jednakim stopniu poezją, że działy te nie są w równej 
mierze — poetyczne.

Czy to odgłos przesądów romantycznych, wrogich litwo
rom dydaktycznym i lekceważących opisowość delille’owską? 
Czy echo nowych teoryj, upatrujących źródło sztuki w pod
świadomości i wobec tego usuwających z poezji właściwej to, 
co nacechowane tylko władzą świadomości — poezję obser
wacji, poezję uogólnień rozumowych ?

Nie wchodząc w roztrząsanie tych kwestyj, trudno prze
cież nie zwrócić uwagi na zjawisko bardzo ciekawe. Oto cechę 
niewątpliwej „poetyczności“ posiadają tylko te rodzaje lite
rackie, które liczą się z czasem konkretnym (epika, liryka, 
dramat) albo przynajmniej tworzą fikcję takiego czasu (baśń). 
Zastrzeżenia budzi poetyczność typów, w których czas od
grywa rolę podrzędną (poezja opisowa i dydaktyczna).

Poetyczność związana jest z odczuwaniem życia. A życie 
nie da się ująć bez ram płynącego strumienia czasu.

Jeden więc jeszcze dołącza się powód, żeby w budowa
niu teorji literackiej rolę czasu wyzyskać jak najpełniej J).

J) W jakiej mierze teorje dotychczasowe liczyły się świadomie lub 
nieświadomie z tem zagadnieniem, mam zamiar przedstawić kiedyś w pracy 
obszerniejszej, rozwijającej to wszystko, co tu zostało tylko naszkicowane.


