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HISTORYCZNOŚĆ I POZACZASOWOŚĆ 
W DZIELE LITERACKIEM

Literaturę w pełnem znaczeniu stanowią dzieła, które unie
zależniły się od toku historji literatury, usamoistniły się, ode
rwały od antecedencyj, od wszelkiego otoczenia i okazały zdol
ność trwałego życia pomimo przeminięcia owej atmosfery du
chowej, co towarzyszyła ich kształtowaniu. Ta ich autonomja 
dostojna w stosunku do normalnej znikomości tworów dziejo
wych musiała doprowadzić i do postawy badawczej, odmiennie 
względem nich ustosunkowanej, odmiennie zaś ujmującej zja
wiska, wtłoczone w strumienie płynne różnych faz historycznych.

Uświadomiono sobie, że na skarbiec istotny literatury, jak 
wogóle na skarbiec wielkiej sztuki, składają się twory o po- 
tężnein piętnie jednorazowości i niepowtarzalności i że umy
słowi badawczemu, włączającemu je w systemy związków, na
rzucają one fakt przerastania jakiejkolwiek przyczynowości 
uchwytnej. Narzucają poczucie, że nie poznanie różnorodnych 
poza niemi istniejących zjawisk rzeczywistych wiedzie do zro
zumienia tych erupcyj jednorazowych, ale że one same dopiero 
zdołają przybliżyć zrozumienie rzeczy, które bez nich byłyby 
niedostępne, że są nie materjałem dla opracowujących syste
matycznych wysiłków umysłu, lecz źródłami poznania, rewela
cjami — że jeśli są zdeterminowane jakąś rzeczywistością, to 
chyba rzeczywistością metafizyczną — że własna ich izolowana 
wyjątkowość wymaga izolującej się od wszelkich sfer postron
nych wyjątkowej postawy badacza.

Zasadniczy rys obcowania duchowego z wyżynami sztuki 
przerzucony został w ten sposób i na teren badania. Wielki 
twór artystyczny jest odrębnym, samoistnym światem o wła
snej logice, stanowi wobec wszystkiego, co nim samym nie jest, 
nowość absolutną. Więc też on sam tylko w swej autonomicz
nej, jedynej formie bytu winien być przedmiotem badania, o ile 
badanie ma sprostać tej wyjątkowości przedmiotu.

Wypowiada się w takiem stanowisku pewien pogląd na 
świat i otrzymuje przytem skrajną formę pewien zasadniczy 
postulat samodzielności badań literackich.

Co do poglądu na świat, idzie o przezwyciężenie demo- 
kratyzmu, egalitaryzmu. Idzie o uznanie, że zjawiska szczytowe
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nie są najdoskonalszą postacią zjawisk przeciętnych, ale są 
czemś w istocie swej odmiennem, że przystąpienie do szczytów 
z temi samemi instrumentami obserwacyjnemi, co do nizin, od
biera możność widzenia istoty. W sprawie zaś badań literackich 
idzie o fundamentalną tezę, że ich przedmiotem jest zawartość 
tworów literackich jako odrębna sfera rzeczywistości К

Otóż niewątpliwie dzieło sztuki musi być rozpatrywane 
jako samoistny organizm. Odsłonięcie immanentnej logiki, sa
mowystarczalności wewnętrznych powiązań winno być dąże
niem budującego. Całość użytych środków wyrazowych należy 
sprowadzić do nakazów, jakie wyłoniło samo kształtowanie 
dzieła, przedrzeć się ku drogom immanentnego wyjaśnienia 
stylu2. To, co w dziele rozstrzyga o życia indywidualnem, musi 
być kluczem do rozwiązania tajemnicy jego jedności.

Oczywiście trud takiego badania pociągnie badacza tylko 
wtedy, gdy zgóry już przyświeca przekonanie o wyjątkowej 
wartości dzieła badanego. Dokonywa się spontanicznie owa se
lekcja, czyniąca t. zw. arcydzieła terenem innego typu badań, 
niż ogół tworów danej sztuki. I spontanicznie też narzuca się 
odmienność metody. Bo nietylko założeniem, wyprzedzającem ba
dania, jest tutaj hierarchiczne umieszczenie dzieła badanego na 
szczytach, lecz założeniem jest też intuicyjne ujęcie jednoczącej 
logiki immanentnej, wytworzone bezpośredniem spięciem du- 
chowem, zespoleniem badacza z tworem sztuki.

Ale są to właśnie tylko założenia przednaukowe o wartości 
hipotez. Badanie doprowadzi albo do ich potwierdzenia przez 
ścisłe wyzyskanie, oświetlenie, zinterpretowanie, rozsegregowa- 
nie, powiązanie wszelkich składników, wydobywanych drogą 
ścisłych, precyzyjnych, drobiazgowych trudów analitycznych — 
albo do ich odrzucenia, gdy nie uda się uzasadnienie wystar
czające. Gdy jednak zakończą się metodycznie usystematyzo
wane wysiłki badawcze, zbudowaniu z nich całości znowu uży
czy siły i światła nowe intuicyjne zespolenie się z przedmiotem 
i ono pozwoli skonstruować na tle badań równoważnik po
znawczy dzieła, o którem powiemy, że — jest naprawdę tem 
dziełem.

Bo humanistyczne poznanie przedmiotu indywidualnego 
nie zadowoli się różnemi od przedmiotu schematami pojęcio
wemu Pragnie ono pewnej tożsamości wyniku swego z przed
miotem, pragnie czegoś więcej, niż orjentacji — pragnie rów
noważnika poznawczego.

Ale jeśli i u progu i u kresu może tu silnie wystąpić 
izolacja dzieła badanego — w toku badań jest ona nie do po
myślenia. Poprostu dlatego, że wszelkie badanie jest włącza
niem w sieć najrozleglejszą związków. Izolacja w sferach po

1 Por. J. Kleiner, Charakter i przedm io t badań literackich  (B ibl. W ar
szaw ska , 1913 — przedruk w Studjach z  zakresu literatury i filozofji, 1925).

2 Leon Spitzer użył terminu: immanente Stilerklärung.
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znania istnieje tylko w doświadczeniach mistycznych, nie istnieje 
w dziedzinie badań. Badacz wielkiej sztuki w swym stosunku 
duchowym do niej musi mieć coś z mistyka — ale gdy bada 
naukowo, już nie jest mistykiem : jest ścisłym, racjonalizującym 
wszelkie zdobycze poznawcze badaczem.

I zgodnie z tą negacją izolowania — musi uznanie ponad- 
historyczności zjawisk twórczych ustąpić w dziedzinie badań 
uznaniu ich historyczności. A może nawet ukaże się owa zna
mienna dla rzeczywistości ludzkiej oscylacja między sprzecz
nościami, może różnice jakości stopią się z największą rozpię
tością różnic ilościowych, może ponadhistoryczność dzieła sztuki 
będzie właśnie przeniesioną ponad granice czasu — historycz- 
nością.

Dwie tezy podstawowe, dotyczące istoty dzieła literackiego 
i badań literackich, muszą stanowić punkty wyjścia rozważań 
dalszych :

1) W skład dzieła wchodzą czynniki, nie dane bezpośrednio 
i jednoznacznie w dziele jako organizmie wyrazowym.

2) Wyrazy, zespolone w organizm dzieła, nie są materja- 
łem martwym, który dopiero twórca napełnia życiem indywi- 
dualnem, ale niosą w sobie pewne potencjalne walory życia.

Druga z tez wspomnianych pozwala ze szczególną jasno
ścią uprzytomnić sobie wnikanie rzeczywistości historycznej 
w organizm utworu. Słowo bowiem, jakkolwiek pozornie ma
jące pewną trwałość ponadhistoryczną, jest w każdorazowem 
zaktualizowaniu tkwiącego w niem życia przejawem i funkcją 
określonej fazy historycznej. Rozumieć dzieło może tylko ten, 
kto panuje nad językiem, związanym z datą powstania dzieła 
i z jego środowiskiem terytorjalnie-klasowo-kulturalnem. Słowo 
każde, o ile nie należy do martwego słownika, ale jest wypo
wiedziane w pewnej chwili czy napisane, ma określone tło psy
chiczne, kolektywne i indywidualne, złączone z rzeczywistością 
różnorodną danego momentu. Wyłania się ono ze skompliko
wanego życia, wiodąc z sobą szeregi skojarzeń, niosąc ładunek 
ideowy i emocjonalny chwili. Ustalenie tej historycznej rzeczy
wistości słowa jest naczelnem zadaniem badacza. Musi on stwier
dzić, co znaczy i jakie sfery uczuciowe mieści w sobie słowo 
dla zbiorowości, wśród której dzieło powstaje, i dla jego twórcy.

Pamiętać bowiem należy, iż dla poety słowo jest symbo
lem, t. j. że prócz siebie samego mieści jakąś rzeczywistość, 
która w poczuciu poety może być z niem identyczna, ale która 
ma byt samoistny. Otóż badacz musi dotrzeć do tej rzeczywi
stości, która w przeciwieństwie do słownego organizmu lite
rackiego — może przeminęła. Czyli nietylko fakty, dotyczące 
»historji zewnętrznej“ utworu, przedstawiają ten właśnie mate- 
rjał, który znamienny jest w poznaniu historycznem, który jest 
przedmiotem nieistniejącym aktualnie i wymagającym zrekon-
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struowania czy skonstruowania — ale w immanentnym wła
snym świecie dzieła trwa po części owo przeminięcie. Trwa 
czasem niewidocznie na pierwszy rzut oka, bo może niem być 
coś, co dla twórcy i epoki tak było zrośnięte z zespołami słów 
pewnych czy z oznaczonemi przez nie znanemi przedmiotami, 
że wyraźne określenie stawało się zbytecznem, że więc nie zo
stało ono dane wyraźnie i bezpośrednio i jednoznacznie, a mimo 
to należy do ukształtowanego w danej chwili organizmu arty
stycznego tak, jak do budowli należy niebo, które się nad nią 
sklepia, i teren, który ją otacza i z którego ona wyrasta. Par- 
tenon, ustawiony w hali nowoczesnego dworca, nie jest Parte- 
nonem.

Uplastyczni się ten fakt przez wskazanie trzech aspektów, 
jakie przedstawia istota Boskiej Komedji.

Boska Komedja jest czemś określonem, niezależnie od 
wszelkich warunków, dzięki niezmiennym czynnikom swego 
tekstu.

Ale Boska Komedja była czemś określonem innego typu 
dla włoskiego trecenta, miała płynący z ówczesnej rzeczywi
stości ogromny zasób duchowego napięcia.

I Boska Komedja była czemś określonem szczególnego 
typu dla swego twórcy.

Otóż owe dwie dalsze formy jej istotnego bytu tkwiły 
w organizmie słownym dzięki temu, że ów organizm nasycony 
był specjalnemi aktualnemi walorami życia zbiorowego i oso
bistego. I „prawdziwa“ Boska Komedja nie może być ogoło
cona z owych walorów, bo — przestanie być sobą. Ona w po- 
nadhistoryczne sfery przeniosła na wieki swą minioną pozornie 
historyczność ; lecz tę historyczność trzeba w niej odkryć, zbadać.

Trzeba poprostu narówni z nią ożywić niebo, które się 
nad nią sklepiło, i ziemię, z której wyrosła. Trzeba opanować 
należące do niej — tło poznawcze.

Przez owe tło poznawcze rozumieć należy zespół przed
stawień, skojarzeń, emocyj, postaw duchowych, które nie będąc 
„dane“ w dziele, są z niem tak związane, że bez nich dzieło 
w sferze zrozumienia nie osiąga pełni życia.

Należy przytem dodać, że nie sam jedynie budulec przed- 
stawieniowo-słowny utworu nacechowany jest historycznością, 
ale że wnika ona często w najistotniejsze warstwy organizmu 
poetyckiego — nietylko jako uwarunkowanie ich istnienia, ale 
jako podstawa ich sensu. Sens pewnych koncepcyj, pewnych 
form wyłania się z ich miejsca w łańcuchach ewolucyjnych. Sto
sunek do pewnych faz poprzednich i następnych nie jest tu 
sprawą genetycznego wyjaśnienia, ale jest czemś konstytutyw- 
nem dla istoty tworu. Scena na Mont Blanc w Kordjanie po 
scenie watykańskiej jest nietylko w fakcie swego powstania, 
ale w swej istocie nieodłączna od Dziadów drezdeńskich. Za
gadnienia szopki, dramatu wizyjnego, wagnerowskiej syntezy
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sztuk nieodłączne są od ujęcia immanentnej istoty teatru Wy
spiańskiego.

Historyczność, należąca do istoty dzieła, staje się szcze
gólnie jasną w związku ze sprawą autorstwa. Sąd: „Dzieło A 
jest tworem autora M“ dotyczy niewątpliwie sfery poznania 
czysto historycznego.

Można i z tem walczyć. Można twierdzić, że osobistość 
poety, którą zajmuje się uduchowione badanie, jest czemś cał
kowicie metafizycznem, ponaddziejowem, jest symbolem i mi
tem. Ale zgodzić się trzeba na jedno: w sądzie: Goethe napisał 
Fausta — Goethe nie jest mitem ; jest faktycznym, historycznym 
sprawcą. I stwierdzić trzeba, że w odczuciu słowa nie istnieje — 
anonimowość, że zmienia się jego wartość zależnie od tego, 
jakiemu historycznemu sprawcy je przypisujemy: „Spełniło 
się“ ma ogrom treści dopiero w słowie Chrystusa.

Oczywiście możliwy jest poemat liryczny czy filozoficzny 
o Goethem-micie. Jest możliwy. Ale konieczne jest dla wiedzy 
usiłowanie dotarcia do prawdziwego, historycznego Goethego. 
Bo odczucie dzieła jako żywego musi je związać z historyczną 
osobistością. Mityczny Osjan nie zapełni tego braku, którym 
w stosunku do jego pieśni stało się — zachwianie wiary 
w Osjana jako prawdziwego sprawcę.

Umysł nasz, jak żąda dla dzieł tła poznawczego, tak żąda 
dla nich włączenia w tok kształtujących je ludzi i faktów, 
żąda — skonstruowania genezy. Choćby — fikcji genezy. Jest 
to warunek zżycia się z dziełem.

Trzeba jednak odgraniczyć silnie genetyczną historję dzieła 
od historyczności, należącej już do jego struktury.

Nie związek z faktami, chociaż nieobojętny dla komento
wania utworu, stanowi istotę historyczności dzieła, lecz to, że 
fakty minione wniknęły w jego strukturę, że w niem i przez 
nie trwają. Nie o świadectwo idzie, jakie tekst literacki daje 
badaczowi dziejów, lecz o zamkniętą w nim na wieki sumę 
życia historycznego, o przeniesienie historyczności w sferę rze
czywistości estetycznej, rzeczywistości oderwanych od chwili 
kształtów.

Hipolit Taine za barbarzyńcę uważał tego, komu twór 
sztuki nie jest dokumentem historycznym. To stanowisko po
zytywistyczne zostało przezwyciężone. Nic oczywiście nie stoi 
na przeszkodzie, by dla poznania kultury, dla poznania epoki 
dzieło służyło jako źródło; tylko — nie będzie to badanie lite
rackie. Ono bowiem widzi w tworze poety swoistą, autonomiczną 
rzeczywistość i nie może uznać go tylko za drogę do poznania 
tego, co nie jest tworem artystycznym.

Ową autonomję uznaje formalizm, uznaje ją wszakże w po
staci jednostronnej. Nie liczy się z tem, że zespół środków eks
presji nie wyczerpuje zawartości poetyckiej, że poemat jest 
organizmem duchowym, którego oddźwiękiem będzie wizja we*
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wnętrzna, niekoniecznie nawet związana z pamiętaniem słowa 
określonego. Formaliści popełniają błąd podobny, jak behaviou- 
ryści w psychologji, gdy, obserwując jedynie sposób zachowania 
się człowieka, nie chcą widzieć — osobistości. Formalizm jest 
estetycznym behaviouryzmem.

Jakkolwiek zaś nie istnieje w sztuce różność znaku i rzeczy 
oznaczonej, znamionująca język naukowy, jakkolwiek występuje 
tu tożsamość pewna wyrazu i rzeczy wyrażonej, nie usuwa ona 
dualizmu słów i znaczeń. Tylko — niebezpieczne bywa przece
nianie znaczeń. To też formalizm (a zwłaszcza pokrewna mu 
„idealistyczna filologja“) dzięki temu, że kieruje trud badawczy 
ku organizmowi dzieła i że opiera się na ścisłem, dokładnem 
wyzyskaniu materjału danego, jest przeciwwagą metodyczną 
względem innych kierunków, grożących zatratą właściwego 
przedmiotu badań literackich: względem dawnego pozytywizmu 
historycznego, który szukał dokumentu historycznego w dziele 
i zajmował się najbardziej tem, co jako miniona rzeczywistość 
istniało poza dziełem, i nie rozumieć chciał, lecz wyjaśniać przy
czynowo — względem nowego pozytywizmu socjologicznego, 
co patrzy na siły, przejawiające się w dziele, i na cele, dla któ
rych ono ma być narzędziem, a sprowadzając sztukę do walki 
klas, właściwie winien jej unicestwienie prorokować w społe
czeństwie bezklasowem — względem heglowskiego idealizmu, 
który już nie z nauką pozytywistyczną walczy, lecz z nauką 
pozytywną, który z pośród humanistyki, określonej przez Dil- 
theya jako Geisteswissenschaft, chce wyodrębnić naukę o du
chowości, o strukturach życia duchowego, o jego morfologji, 
a zapomina, że w sztuce morphe to kształt, nie ponadindywi- 
dualna istota postaw duchowych — który znowu widzi w utworze 
dokument: dokument metafizyczny. Jak dla pozytywistów naj
ważniejsze były okoliczności i warunki, w których powstał Pan 
Tadeusz, tak dla heglistów literackich, których zajmuje bardziej 
faustowski typ ludzki od Fausta, najważniejszy będzie roman
tyzm, realizm, empiryzm, polskość i t. d. w „zjawisku“, któ
remu na imię Mickiewicz. A dla badacza literatury najważniejszy 
jest — Pan Tadeusz.

Ale jeszcze jedno trzeba podkreślić: kontakt duchowy czy
telnika z dziełem ma stworzyć — poeta, nie jego badacz. Ba
dacz nie jest mistagogiem, wiodącym do ekstaz mistycznych — 
jest tylko niosącym światło przewodnikiem.

Wartości tego światła nie zmniejszy fakt, że może ono 
paść i na — drobiazgi obojętne. Życie nauki, jak życie przy
rody, jest rozrzutnem marnowaniem wysiłków, by z nich 
w drobnej cząstce wybłysły wyniki prawdziwie cenne. Kto 
tylko rezultatów cennych szuka, nie znajdzie — niczego.

Jeśliby ktoś wysnuł skrajne konsekwencje z tez, głoszo
nych pod hasłem „wiedzy o duchowości“, to w dziedzinie ba
dań literackich, a może i w innych dziedzinach należałoby wy
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wiesić sztandar — bankructwa nauki. Bo wniosek ostateczny 
mógłby tylko być jeden: „To, co warte poznania, niedostępne 
jest nauce; to, co da się ująć naukowo, niewarte jest poznania“. 
Faust w momencie rozpaczy głosił dokładnie to samo.

Ale jeśliby biologowi powiedzieć : jedynie godna wysiłków 
myśli jest tajemnica życia, a do tej nie docierają nauki biolo
giczne — więc precz z wszelkiemi opisowemi naukami o isto
tach żyjących, precz z ich systematyką, precz z ich bezwarto- 
ściowem inwentaryzowaniem drobiazgów —

ale jeśliby geografowi powiedzieć: jedynie ciekawa jest 
tajemnicza istota piękności i wzniosłości Alp — precz tedy 
z dokładnem ich opisywaniem, precz z mapami, co tylko psuć 
mogą bezpośredni kontakt z alpejskością najgłębszą —

jeśliby rzec to uczonym badaczom, wzruszyliby ramionami 
i... wrócili do pracy; może spokojni, może trochę zaniepokojeni, 
jakoże ograniczoność nauki niewątpliwie jest tej nauki tragedją.

Lecz nie żądajmy od metod naukowych tego, czego dać 
nie mogą. Nie dadzą one mistycznego kontaktu z istotą ży
cia — nie dotrą w żadnem zjawisku do pierwszej przyczyny, 
do praźródła.

Zapewne — wobec tego, że wielka sztuka darzy owym 
kontaktem, że olśniewa ekstatycznie tchnieniem najgłębszej po
tęgi sprawczej, twórczej — badaczowi nie wolno obcym być 
owym wyżynom i głębiom ducha. War1 nicht das Auge sonnen
haft, Die Sonne könnt' es nie erblicken.

Uznając jednak, że łączyć można i należy mistyczną 
wiarę z racjonalnem poznaniem, twórczość artysty z twórczo
ścią uczonego — nie zacierajmy mimo to ich różnic i granic.

Powiedział Bacon, że gdy się filozofją sprzęgnie z religją, 
powstaje religja heretycka i filozofją zabobonna. Niewątpliwie 
trochę w tem prawdy. I będzie też odrobina prawdy w twier
dzeniu, że sprzęganie badań literackich z metafizyką rodzi pre
tensjonalnie i mętnie górnolotną wiedzę o literaturze i płytką, 
literacką metafizykę.

Lwów  Juljusz Kleiner
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