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gadnień związanych z problem em  patronactw a. P rzy  tak  okrężnym  
procesie socjalizacji, z „kadencją” przypadającą na m aksym alny roz
wój jednostki — Społeczeństwo wychowujące  dostarcza analizy tego 
zjawiska, zarówno w planie bezrefleksyjnych jak  i refleksyjnych 
czynności wychowawczych w  zakresie m ałych a także dużych grup  
społecznych. Różnorodność analiz pozwoliła na w iarygodne sprecyzo
w anie źródeł kryzysu ówczesnego szkolnictwa. O parte na całkowi
tym  przeciw ieństw ie stosunku: m istrz — uczeń, zagrożone barierą  
specjalizacji, faktem , iż „na ogół nauczyciel w coraz to większej m ie
rze staje się tylko zawodowoem-nauczycielem, a przestaje  być tym , 
czym ma zrobić ucznia” (t. 1, s. 168) drogo opłaca haracz cywilizacji. 
Składają się nań połowiczne sukcesy wychowawcze, zanik tzw. kom
pleksu nauczania, dezintegracja osobowości, anomia i u ty lita rna  pro
stracja  sublim acji i hum anizacji społecznej oraz innych tendencji za
radczych. W ielostronnie analizow any społeczny charak ter osobowo
ści równoważy dość narzucającą się w trakcie czytania w ykładnię 
książki, wykładnię, którą może najlepiej oddają słowa Goethego:

Ani mnie nawet nadzieja nie łudzi,
Bym mógł poprawić i nawrócić ludzi.

I dlatego także, a zwłaszcza ze względu na różne proporcje i aspekty 
rozw ażanych zagadnień, jest to książka, o której można powiedzieć 
to, co Bruno Schulz powiedział o zwykłych książkach:

„(...) są jak meteory. Każda z nich ma jedną chwilę, moment taki, kiedy z krzy
kiem wzlatuje jak feniks, płonąc wszystkimi stronicami. Dla tej jednej chwili, 
dla tego jednego momentu, kochamy je potem, choć już wówczas są tylko 
popiołem. I z gorzką rezygnacją wędrujemy niekiedy późno przez te wystygłe 
stronice, przesuwając z drewnianym klekotem, jak różaniec, martwe ich for
m ułki”.

Magdalena Lubelska

Artysta i kultura
Kamila Rudzińska: Artysta wobec kultury. Dwa typy  
autorefleksji literackiej: ekspresjoniści „Zdroju” i W it
kacy. Wrocław 1973 Ossolineum, ss. 142.

Twórczość poznańskich „zdrojowców” i W itka
cego analizuje Rudzińska jako w yraz świadomości m etakulturow ej, 
rzutow anej na szersze tło przem ian sztuki z okresu przełom u XIX 
i XX wieku. Zaczyna swoją książkę od rozdziału zatytułow anego 
Przemiany społeczne i rozwój samowiedzy. Przypom ina tam  ogólne 
tendencje przem ian refleksji, poświęconej roli a rty s ty  w społeczeń
stw ie i funkcji, jaką ma spełniać.
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Akt w yboru roli a rty sty  ograniczony jest zatem — niezależnie od 
tego, czy artysta  to sobie uświadamia, czy też nie — w arunkam i 
społecznymi. Rudzińska kreśli więc małe curriculum vitae  a rty sty  
dziewiętnastowiecznego. Pracow ał on dla wąskiej garstki w yrafino
wanych i wyspecjalizowanych odbiorców, znał oczekiwania czytel
nika i pozostawał z nim  w ścisłym związku. W edług Rudzińskiej, 
ów proces przebiegający na linii odbiorca — nadawca był wt owych 
przedindustrialnych i przedproblem ow ych czasach pozbawiony „in
form acyjnych szumów”. Czy było tak zawsze i na pewno, wolno 
wątpić. Jednak  większe trudności pojaw iły się z chwilą, kiedy na 
skuték szybko postępujących zmian cywilizacyjnych lite ra tu ra  u tra 
ciła swą jedyną rolę jako niezastąpiony środek przekazu obrazu 
symbolicznego. Dem okratyzacja ku ltu ry  i w targnięcie w sferę daw
niej uświęconą nowego odbiorcy, pozbawionego naw yków  kulturo
wych i um iejętności dekodowania kom unikatu artystycznego, zro
dziło w iele problemów, wobec których stanął niedaw ny kapłan 
i mag.
Rudzińska kreśli więc historię takich postaw. Począwszy od pesy
m istycznych, antyegalitarystycznych, upatrujących w dem okraty
zacji ku ltu ry  przyczyny i źródła jej upadku, a skończywszy na opty
mistycznych, uznających w tym  zjawisku jedyną szansę duchowego 
odrodzenia jednostki.
W koncepcji Rudzińskiej pierwszą generacją w Polsce, która zdała 
sobie sprawę z kulturow ych konsekwencji wkroczenia na rynek 
nowego odbiorcy i gwałtownego rozwoju techniki, było pokolenie 
modernistów. A utorka A rtys ty  wobec ku ltury  szkicuje więc pobież
nie stanowiska różnych przedstaw icieli m etakulturow ej refleksji, 
sporo miejsca poświęcając tym  teoretykom  nurtów  lewicujących, 
którzy w zwiększonym dostępie szerokich mas do zjawisk ku ltu ra l
nych upatryw ali w ielką szansę rozwoju społecznego.
Świadomość rozdarcia arty sty  między idealnym i sferam i „sztuki dla 
sztuki” i przeciw staw ionej im dziedziny mimesis rekonstruu je  au tor
ka już w aspekcie rom antyzm u, wskazując, że zalążki takiej postawy 
tkw iły w tam tym  nurcie. Rom antyczny bunt artysty , k tó ry  wywyż
szał go ponad przeciętność i stawiał w opozycji do niej, był proto
typem  późniejszej m odernistycznej postawy, w sztuce widzącej Ab
solut. Rom antyczny bunt dokonywał się bowiem nie tylko w imię 
zbiorowości; jego byroniczny charakter służył często przeciw staw ie
niu tych, którzy gnuśnieli — „cierpiącym  za m iliony” .
W system ie dziewiętnastowiecznej refleksji m etakulturalnej sztuka 
otrzym yw ała a try b u ty  filozofii uogólniającej rzeczywistość, będącej 
dla te j rzeczywistości ostateczną przeciwwagą. Tutaj też widzi Ru
dzińska źródło postaw z kręgu m odernistycznego hasła „sztuka dla 
sztuki” . Tutaj widzi źródło późniejszej autorefleksji i autotem a- 
tyzmu, tak mocno akcentow anych w  sztuce od przełom u wieków. 
Prorocy zagłady — Nietzsche, Schopenhauer — przyw oływ ani byli



wówczas z różnych pozycji. Ich bunt przeciwko filistrow i przejm o
w any był przez m odernistyczny egotyzm artysty . Ale przysw ajały 
go także inne orientacje społeczne i filozoficzne, co Rudzińska mocno 
uw ypukla pisząc o Berencie i Nałkowskim.
Jak  tw ierdzili katastrofiści, przem ieszanie „stylu wysokiego” ze „sty
lem niskim ” i zmniejszona rola funkcji estetycznej w utworze a r ty 
stycznym, spowodowana w ulgarnym i oczekiwaniami nowego odbior
cy, m iała doprowadzić do upadku kultury , pojętej jako szczególny 
rodzaj ontologicznej i epistemologicznej refleksji uogólnionej w obra
zie symbolicznym. Był to punkt wyjścia dla perspektyw y pesym i
stycznej. W w ersji optymistycznej — Rudzińska przytacza tu  Nał
kowskiego — zjawiska te były wstępem  do narodzin nowego typu 
dem okratycznej kultury.
Twórczość „zdrój owców” i W itkacego została omówiona ŵ książce 
Rudzińskiej pod takim  w łaśnie kątem . Za jej tło  posłużył zarys po
glądów w dziedzinie m etakulturow ej refleksji takich pisarzy, jak 
M iriam, Przybyszewski, Berent, Krzywicki, M archlewski, Nałkow
ski, Brzozowski, W iniarski, Matuszewski, Dmowski.
W ujęciu Rudzińskiej, twórczość ,, zdrój owców” usytuować należy 
na przedłużeniu tych nurtów  myśli europejskiej, szczególnie nie
m ieckiej, k tó re  najogólniej nazywa ona filozofią transcendencji. Bóg, 
Duch, Absolut, pogłosy rom antyzm u niemieckiego i jego filozofii, 
Bergson, przełom  antypozytyw istyczny: to wszystko posłużyło „zdro- 
jowcom ” za podbudowę system u, wywiedzionego — jak  powiada 
Rudzińska — z romantycznego dualizm u ducha i m aterii i m oder
nistycznego przeciwstawienia uczucia rozumowi. Niemałą rolę speł
nił Przybyszewski przystosowując — a raczej dokonując prób przy
stosowania freudowskiej teorii podświadomości do program u „Zdro
ju ”. Problem  poznańskich ekspresjonistów  stanowił więc votum  
nieufności wobec rzeczywistości i zbliżony był w brew  pozorom do 
tych wątków filozofii m odernizm u, które wartości transcendentne 
przeciw staw iały egzystencji. Inaczej niż u niemieckich inspiratorów  
,,zdrój owców”, mieli oni tendencję do podkreślania w sztuce jej 
autotelicznej funkcji i do przyznawania jej sankcji ideału pozaświa- 
towego, jak  powiada Rudzińska — ideału, w którym  nieliczne jed
nostki znalazłyby oparcie w walce o zmianę rzeczywistości.
Program  poznańskiego ugrupow ania — w tym  przynajm niej punk
cie — nie był więc niczym nowym. Biorąc pod uwagę epokę, w któ
rej przyszło mu działać, katastroficzna częstokroć diagnoza, jaką 
w ystaw iał ówczesnej kulturze, była po części uzasadniona. W ydaje 
się jednak, że anachronizm  program u polegał na tym, że do zmie
nionej już rzeczywistości odwoływali się oni językiem  tego symbo
licznego kodu, którego znaczenia żywe były w ubiegłej epoce, ale 
nie po roku 1914. Sztuka pozostawała nadal „posłaniem ”, a artysta  
m iłosiernym  kapłanem  i magiem, pochylającym  się nad złem świa
ta. Sztuka była duchowym  samodoskonaleniem  się, a a rty sta  jej
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rzecznikiem, przez swój duchowy rozwój poryw ającym  m asy do 
sprawiedliwości i piękna.
Referując podstawowe założenia filozofii S. I. W itkiewicza Rudzińska 
nie dorzuca do istniejących in terp re tac ji wiele nowego. Jeszcze raz 
odtwarza teorię Istnienia i Istnienia Poszczególnego. Jeszcze raz w y
jaśnia źródła W itkacowskiego tragizm u i katastrofizm u. Istotne no
vum  stanowi natom iast in terp re tac ja  antynom ii ku ltu ry  i sp ra
wiedliwości społecznej. Otóż, w edług Rudzińskiej, w w ersji W itka
cego dram at w ynika nie z mechanicznego przeciw staw iania jednostki 
społeczeństwu, 'kiedy to za cenę przegranej może ona jeszcze zacho
wać suwerenność. W ynika on raczej z działalności jednostki w świe- 
cie „standardów ” obejm ujących praw ie wszystkie sfery rzeczywis
tości. Jest to więc dram at im m anentny i konsekw encją jego będzie 
W itkacowska diagnoza ku ltu ry . Opiera się ona na przeświadczeniu, 
że jednostkow e form y świadomości m etakulturow ej są tylko konsek
wencją spełnianej przez członka społeczeństwa roli społecznej i skła
dają się na całość form  k u ltu ry  charakterystycznych dla danej epoki, 
k tóra na mocy Spenglerowskiego cyklu zejdzie kiedyś z widowni 
dziejów. Fałsz i zakłam anie kultury , jej negatyw ny charakter w yni
kałyby zatem  stąd, że są to form y zafałszowane — ogólniej, form y 
świadomości fałszywej, rodzącej się na odizolowanych granicach 
Istnienia i Istnienia Poszczególnego.

Stanisław Stabro
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Schulz rozpisany na fiszkach
Jerzy Speina: Bankructwo realności. Proza Brunona
Schulza. Warszawa—Poznań 1974 PWN, ss. 116.

W ątpliwości, jakie nasunęły mi się w czasie lek
tu ry  pracy Jerzego Speiny, niewiele m ają wspólnego z zastrzeżenia
mi przezornie uprzedzanym i przez autora. Nie w tym  rzecz, czy 
dzieło Schulza „daje się w ogóle wyjaśnić przez odniesienie go do 
substruk tury  filozoficznej, stanowiącej uzasadnienie widzenia św ia
ta i charakterystycznej d la danego nurtu  literackiego...” (s. 7). Od
niesienia takie w  każdym  w ypadku w ydają mi się i pożyteczne, i mo
żliwe (choć czasem — bardzo trudne). Nie budzi także zastrzeżeń do
konany przez badacza „wybór układu odniesienia” ; w prost przeciw 
nie: jestem  gotów twierdzić, że Jerzem u Speinie udało się „ziden
tyfikow anie kontekstu najlepiej to dzieło w yjaśniającego” . A jednak  
jego przedsięwzięcie badawcze zakończyło się — w moim przeko
naniu — jedynie połowicznym sukcesem. Mam też pewne dom ysły 
tyczące przyczyn owej połowiczności.
Wiele cech tej p racy  zdaje się wspierać przypuszczenie, że jej au to r 
czytywał opowiadania Brunona Schulza w  bibliotece. Miejsce to, w 
którym  dogodnie można w ertow ać encyklopedie i kom pendia, n ie


