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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
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jest rów nie dogodne dla lektury  lite ra tu ry  pięknej. Bogactwo nagro
m adzonych książek rozprasza naszą uwagę, każe odkładać co chwilę 
w łaśnie czytany tekst, sięgać po inny, porównywać, zaglądać jeszcze 
gdzie indziej... Ale przecież — ktoś powie — takie „zestaw ienie” było 
zadeklarow anym  celem Jerzego Speiny. Zgoda, jednak w ydaje się 
ono sensowne dopiero po uważnej lekturze tekstu  będącego głów
nym  przedm iotem  analizy. Tymczasem nie ma w tej pracy zasad
niczo nowych propozycji in terpretacyjnych . Speina przyjm uje — 
z jednej strony  — wcześniejsze odczytania prozy Schulza oraz — 
z drugiej — gotowe charakterystyki dwudziestowiecznych kierunków  
artystycznych. Zestaw iając wypowiedzi tych  dwóch typów zamierza 
dokonać „kw alifikacji historycznoliterackiej twórczości Schulza” . 
I tu  zaczynają się m oje wątpliwości.
Widzę taki obraz: na stole leżą rów no poukładane kupki. Badacz po
chyla się, z każdej kupki w yjm uje po karteczce i teraz układa nowy 
słupek. Potem  skleja je  ze sobą lub przepisuje na większej kartce. 
Całe partie  pracy Jerzego Speiny przypom inają takie sklejone ze 
sobą fiszki, które wcześniej um iejętnie wyjęto z różnych kupek. Czy 
zestawienie najin teligentniej naw et przygotowanych fiszek — a tak 
ma się rzecz w  tym  w ypadku — może autom atycznie prowadzić do 
odkrywczych i precyzyjnych konstatacji? Szukając odpowiedzi na 
to pytanie p rzekartku jm y  razem  Bankructwo realności.
Rozdział pierwszy: „Mitologia dzieciństw a” . Część pierwsza rozdzia
łu dotyczy roli snu w dziele Schulza. Przede wszystkim więc cytaty 
i streszczenia scen noszących znamiona m arzenia sennego. Dalej zaś 
głównie cy taty  lub parafrazy wypowiedzi dotyczących w ykorzysty
wania doświadczeń sennych w  różnych szkołach literackich. Do koń
ca spodziewamy się, że zestawienia te zostaną jakoś zinterpretow ane 
— jakież więc nasze zdziwienie, gdy na końcu wywodu autor prze
pisuje jeszcze jedną fiszkę, tym  razem  z wypowiedzią Chagalla. Po
dobnie zbudowana jest część druga, dotycząca zagadnień m itu w 
dziele Schulza. Tu wprawdzie więcej oryginalnych pomysłów autora, 
a le też takie nagrom adzenie najróżniejszych fiszek, że nie sposób 
zapanować nad tym  m ateriałem . Nie udało się to chyba samemu ba
daczowi, skoro kończy taką oto konkluzją:
„(...) raz jeszcze przypomnijmy, że antypozytywistyczny i antyracjonalistyczny 
program odnowy świata, postulowany przez Schulza w wypowiedziach kry
tycznoliterackich i realizowany w twórczości literackiej, będący rezultatem  
powszechnego kryzysu wartości zrodzonego przez wiek XX, epokę wstrząsów  
społecznych, wojennych kataklizmów, lawinowego rozwoju techniki, program 
mający na celu poszerzenie granic ludzkiego poznania i ludzkiej wrażliwości 
(a to jest przecież główne od czasów romantyzmu zadanie literatury), odwołu
jący się do mitu arkadyjskiego, którego znaczenie w  życiu współczesnych 
zbiorowości potwierdza niejedno wybitne dzieło sztuki, przy całej swojej uto- 
pijności, wpłynął wydatnie na rozszerzenie zakresu wypowiedzi artystycznej 
w naszym stuleciu” (s. 51).



Znaczy to — jeśli dobrze rozumiem — tyle, że proza Schulza zawiera 
elem enty wspólne z niejednym  w ybitnym  dziełem sztuki” i że 
„przy całej swej utopijności” jest jednak coś w arta. Czy dla takiego 
skutku w arto było wypisywać stosy fiszek?
Rozdział drugi: „Deziluzja rzeczywistości”. W części pierwszej Jerzy 
Speina podejm uje problem atykę kreacjonizm u. W rzeczywistości 
jednak zapowiada jedynie podjęcie tej tem atyki, gdyż po kilku uw a
gach w stępnych czyni szczególnego rodzaju woltę — i przechodzi na 
zupełnie inny teren. Mówi więc o problem ach związanych ze „zmierz
chem zachodu” , o kryzysie wartości, sytuacjach alienacyjnych. 
Tłumaczy to wszystko próbą „socjologicznej in tepretacji wytworów 
k u ltu ry ” — a zatem  zam iarem  ze wszech m iar godnym  uznania. Tyl
ko że wcześniej m usim y wiedzieć, przynajm niej wstępnie, czym jest 
owo zjawisko, dla którego poszukujem y tego rodzaju in terp retacji, 
potrzebna byłaby więc precyzyjna analiza m etody pisarskiej 
Schulza. A i związek postawy twórczej, określonej przez Jerzego 
Speinę jako kreacjonizm, z określonym i zjawiskam i społecznymi nie 
jest dla m nie na tyle oczywisty, bym gotów był przyjm ować go bez 
dowodu. W części drugiej tego rozdziału badacz zajm uje się groteską. 
I znów przytoczenia najróżniejszych definicji groteski i cytaty 
z Schulza. I znów jednoznaczne odniesienie poetyki do określonych 
zjawisk społecznych.
Rozdział trzeci: „Universum  poetyckie, także składa się z dwóch 
części: „Alchemia słowa” i „W kręgu hylozoizmu”. Ciekawe uwagi 
dotyczące „słowa poetyckiego” być może tylko dlatego w yw ołały we 
mnie uczucie niedosytu, że kiedyś, czytając znane dzieło Auerbacha, 
w ym arzyłem  sobie taką analizę charakterystycznej Schulzowskiej h i- 
potaksy, która odsłoniłaby najistotniejsze tajem nice jego dzieła.
W pracy Jerzego Speiny zdumiewa wym ieszanie praw dziw ie erudy- 
cyjnych popisów ze stw ierdzeniam i, które byłyby raczej na miejscu 
w popularyzacji o w yraźnie dydaktycznym  przeznaczeniu. I tak  ba
dacz serio stw ierdza — przytaczając jakoby konstatacje Schulza — 
że „w świecie wielkiego kapitału  nie ma poszanowania dla czyjegoś 
ja ” (s. 60). Niby prawda. Zdarza się też autorow i prowadzić wywód 
do takiego wniosku:

„Wyostrzone spojrzenie na świat, swoista nadwrażliwość, szukająca ujścia w  
tropieniu zjawisk patologicznych, wreszcie pamięć — uczyniły z Schulza p i
sarza” (s. 32).

To też praw da, ale w gronie moich znajom ych znalazłbym kilka osób, 
które legitym ując się wym ienionym i cechami, nie napisały Sklepów  
cynamonowych.
Największą pasją Jerzego Speiny wydaje się „dopasowywanie” pew 
nych właściwości prozy Schulza do gotowych opisów, definicji, regu- 
łek. Na przykład uwagi o narra to rze  kończy konkluzją:

R O Z T R Z Ą S A N I A  I R O Z B I O R Y  ^ 7 4



„Według typologii Henryka Markiewicza byłby to narrator należący pozornie 
do świata przedstawionego, a posiadający mimo to «wszechwiedzą narratora 
autorskiego»” (s. 34).

Rzeczywiście, „dopasowało się”, ty le  że przytoczona regułka w  tym  
w ypadku akura t niczego nie wyjaśnia. Nadm ierna „zgodliwość”, 
która może 'być zaletą towarzyską, jest jednak wadą u historyka lite
ratury . Jerzy  Speina usiłuje pogodzić najw yraźniej sprzeczne odczy
tania Schulza, korzysta na równych praw ach z definicji i charakte
rystyk ogólnych, które czasem w ydają się wzajem nie wykluczać (np. 
spraw a groteski). Rezultatem  tego rodzaju zabiegów nie może być 
oczywiście „bezstronność”, lecz eklektyzm  i niespójność wywodu. 
Zbiorę wnioski. Są takie książki, k tó re  lubimy, i takie, których nie 
lubimy. I nie ulega wątpliwości, że część skreślonych wyżej żartów  
i złośliwości można wytłumaczyć moimi indyw idualnym i upodoba
niami. Nie chciałbym jednak, żeby całe m oje w ystąpienie brane było 
za m anifestację gustu. Ani mi bowiem w głowie odmawiać tej pracy 
wszelkiej wartości. Powiem otwarcie, choćby miało to pozory nie
konsekwencji: lek tura ta była dla m nie bardzo pouczająca. Czas 
poświęcony Bankructwu realności nie będzie więc w żadnym w y
padku zm arnowany. Jeśli książkę tę  można określić — przyznaję: 
złośliwie — jako zlep fiszek, to jednak ich dobór i opracowanie do
wodzą praw dziw ie im ponującej erudycji autora. P raca Jerzego 
Speiny zawiera na przykład odkrywczą i przekonyw ającą dokum en
tację dotyczącą związków pisarstw a Schulza z praktykam i ekspresjo
nistów (spostrzeżenia dotyczące analogii między Sklepami cynamo
now ym i  a Po tamtej stronie K ubina i powieścią Golem  M eyrinka). 
Ciekawe byw ają też propozycje in terp retacy jne — jak  np. te doty
czące „dwustopniowej in terp re tac ji m itologicznej” czy problem atyki 
alienacyjnej w dziele Schulza. Jakże więc niewiele brakowało, by 
Bankructwo realności było zupełnie inną książką. Nie ulega w ątp li
wości, że autorowi starczyłoby inwencji i wiedzy. Gdyby... nie ufał 
nadm iernie w możliwości nożyczek i kleju.

Wojciech Wyskiel
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Ślepi i kulawi

Urszula Czartoryska: Od pop-artu do sztuki koncep
tualnej. Warszawa 1973 WAiF, ss. 350.

Świat nie jest już ten, co dawniej; czujem y to< 
wszyscy niejasno, ale nie pojm ujem y dokładnie — a przynajm niej 
jako tako oświecona mniejszość zdaje sobie sprawę, że tego nie poj


