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IRENA JOKIELOWA

Jak jest zbudowany Snobizm i postęp Stefana Żeromskiego

Kilka zaledwie miesięcy obserwował William Thackeray osobliwe "targowi
sko próżności" w Cambridge, lecz dla wnikliwego ironisty i tyle wystarczyło, by 
spostrzec, że "Anglik kłania się przed wyższymi, a zadziera nosa wśród niż
szych"1. Ilustruje ten sąd Księga snobów, w której wolnemu od zakłamania mał
żeństwu Gray’ów przeciwstawił pisarz najbogatszą chyba w literaturze galerię 
hipokrytyków, czcicieli konwencji i pretensjonalnych pozerów, sklasyfikowa
nych bezlitośnie jak owady w kasecie entomologa.

Opisany w Księdze kontrast postaw prawem eseistycznej swobody przenik
nął do utworu Żeromskiego i stał się początkiem rozważań o snobizmie i postę
pie, "co -  niby Sancho Pansa i Don Kichot nierozłącznie wędrują przez drogi 
naszego życia kulturalnego" .

Termin "snobizm" wywodzi się z zapisu "sine nobilitate" (w skrócie s. nob.), 
który w księgach uniwersyteckich w Cambridge kładziono obok nazwisk studen
tów pochodzących ze sfer niezamożnych. Snobami nazywano tych, którzy za
wzięcie i żarliwie "podpatrywali wszystko, co poczynają i przedsiębiorą panicze" 
(s. 4), a pragnąc się z nimi utożsamić, naśladowali ich sposób bycia, oczywiście 
głupio i nieudolnie.

Co w gruncie rzeczy znaczy owo "sine nobilitate"? Konwencjonalna notatka 
stwierdzająca brak szlachectwa informowała, że nieszczęsny "sajzar" me posiadał 
tytułów arystokratycznych, a tym samym pozbawiony był na przykład przywileju 
noszenia chwosta na berecie lub otrzymania stopnia naukowego po dwóch latach.

Ograniczone w potocznym rozumieniu do praw wynikających z urodzenia, 
dziedziczenia majątków i zaszczytów, pojęcie "nobilitas" rozszerza Żeromski o

^ y t a t  z  K sięg i snobów  Tkackeray’a, zam ieszczony w  Snobizmie i p ostęp ie  S. Żeromskiego, 

Kraków 1923.

2Cytaty opatrzone stronami w  nawiasach pochodzą z  tegoż wydania.
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treści intelektualne i moralne. Sięgnąwszy do etymologii i historii łacińskiego 
tenninu, przytoczywszy jego synonimy i odpowiedniki znaczeniowe w innych 
językach wyjaśnia, że nobilitas to tyle, co "wysokość i moc ducha, ufność i pew
ność siebie, śmiałość nieustraszona, duma rodząca się ze spaniałości serca" (s. 9).

Etymologiczna introdukcja do wywodu -  bo funkcję wprowadzenia pełnią w 
konstrukcji utworu słownikowe objaśnienia -  odsłania głęboką antytetyczność, 
lecz i pokrewieństwo zjawisk towarzyszących sobie jak cień i światło: snobizmu, 
czyli bezkrytycznego, jałowego naśladownictwa i nobilitas, wzniosłości i dosto
jeństwa, bez których prawdziwy rozwój byłby niemożliwy i dlatego objętych 
przez autora mianem postępu.

Ale ostra granica między "snobizmem" i "postępem" przebiega nie tylko na 
płaszczyźnie etymologiczno-encyklopedycznej. Ślad działu odsuwającego te po
jęcia na odległość biegunów mieści się głównie w sferze języka; aby ogarnąć ca
łościową strukturę Snobizmu i postępu i odnaleźć jego linie konstrukcyjne, trzeba 
się zatrzymać nad funkcjonalnym zróżnicowaniem niektórych zjawisk języko-. 
wych.

W pierwszych partiach utworu, wyjaśniających istotę pojęć spiętych w tytu
le, kontur znaczeniowy "snobizmu" pokrywa się z linią, którą wyznacza interpre
tacja Tkackeray’a; opisanie "nobilitas" także nie wychodzi poza granice 
znaczenia ujęte w słownikach. Wiadomo jednak, że "aspekt znaczeniowy wyrazu 
jest wyznaczony nie tyle przez dziedzinę słownictwa, z której ten wyraz pocho
dzi, lecz również przez konfrontację z innymi wyrazami, obok których odbiera 
się go w tekście" . Zbadanie kontekstu leksykalnego wyrazów "snobizm" i "po
stęp" odkrywa przyczynę głębszego kontrastu między pojęciami: jest nią silniej
sze, niżby wymagało zwykłe zdefiniowanie, nagromadzenie określeń, które polu 
semantycznemu4 "snobizmu" nadają charakter zdecydowanie ujemny i określeń, 
które dodatnim czynią pole semantyczne wyrazu "nobilitas". W najbliższym .są
siedztwie "snoba" i "snobizmu" pojawiają się wyrazy wywołujące skojarzenia 
negatywne: "przesąd", "głupota" (s. 1), "niedołęstwo" (s. 14). Z ujemnym zna
czeniowo kontekstem współgrają cytaty z Księgi Tkackeray’a, satyrycznie uwy- 
datniające śmieszność snobistycznych zachowań. Wokół "nobilis" gromadzi 
autor synonimy o bezwzględnie dodatnim znaczeniu: "zacny", "godziwy", 
"wspaniałomyślność", "dostojeństwo", "miękkość i elegancja obyczajów" (s. 9). 
Aurę powagi i szlachetności wnoszą formuły z dzieł rzymskich.

3J. Mukarovsky, O języku  poetyckim , [w:] Praska szkoła strukturalna w  la ta c h i 926,1948, War

szawa 1966, s. 177.

4Definicję pola semantycznego podaje K. Wyka w  rozprawie Słowa-klucze, zam ieszczonej w  IV  

tom ie "Zagadnień Rodzajów Literackich", z. 27, Łódź 1962, s. 5 i n.
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Tak więc już w pierwszych taktach utworu, wokół wyeksponowanych w ty
tule słów-tematów, słów-motywów tworzą się strefy intensywnego promienio
wania semantycznego: ujemne, przykre jak dysonans i dodatnie, nie skażone 
negatywnymi asocjacjami. Osadzone w kontekście leksykalnym wywołującym 
odpowiednie relacje językowo-skojarzeniowe, wyrazy "snobizm" i "nobilitas" 
(postęp) nabierają właściwości haseł wywoławczych, sygnałów kierujących uwa
gę odbiorcy w stronę zaproponowanych przez autora asocjacji.

Kontekst sprawia, że wyrazy te opalizują wielością odcieni znaczeniowych. 
Np. w wypowiedziach: "Osobistość dotknięta przymiotem snobizmu" (s. 2) połą
czenie "dotknięta przymiotem" wytwarza wokół wyrazu "snobizm" dodatkowy 
krąg znaczeniowy, wszak przymiotnik "dotknięta" w tym sensie, w jakim tu zo
stał użyty, bywa spotykany częściej w zwrotach "dotknięty trądem" lub "dotknię
ty obłędem". (Baudelaire pisał: "Poezja łączy się ze sztuką malarską, kucharską i 
kosmetyczną przez to, że może wyrazić każde wrażenie wdzięku, goryczy, 
szczęścia i grozy przez połączenie pewnego przymiotnika z pewnym rzeczowni
kiem")5.

Narzucone we wstępie relacje skojarzeniowe, wtapiające interpretowane po
jęcia w zróżnicowane tła emocjonalne, podbarwiają swym kolorytem cały tekst. 
W toku wywodu zróżnicowanie rośnie, pogłębia się kontrast między otokami le
ksykalnymi obu pojęć. Kontekst "snobizmu" nasyca autor słownictwem "ni
skim", wziętym często z języka potocznego; tłu leksykalnemu "postępu" nadaje 
odcień wzniosłości. O snobizmie literackim czyli polskiej poezji futurystycznej: 
"Zecerzy muszą ś l e p i ą c ,  składając c u d a c z n e  wyrazy" (2. 47); "Oryginalno
ścią u nas nazywa się to, gdy ktoś po kryjomu p r z e m y c i  na targ warszawski 
czy krakowski jakowąś n o w o s t k ę  z zachodu, czy tam ze wschodu, wytworzy 
dookoła tego towaru rumor czyli "prąd", to jest o g o n e k  naśladowców, kopistów 
i p l a g i a t o r  i w"  (s. 94); "Nigdy wyraz "sztuka" w znaczeniu zabawy w sztukę, 
m i s t y f i k a c j i  snobów i f i l u t ó w  za pomocą c u d a c t w  nie święcił większego 
triumfu" (s. 91). O snobach literackich: "Poeta nasz musiał tak postąpić, ponie
waż jest o f i a r ą  s n o b i z m u "  (s. 51); futurysta "robi zsiebie dziecko lub a n a l 
f a b e t ę "  (s. 47); publiczność snobi-tyczna "wszystkie kierunki p r z e ż u ł a ,  
wszystkie cudeńk i  widziała i wszyskim się znudziła" (s. 190).

Inną oprawę leksykalną daje autor zjawiskom, które wiąże z "postępem": 
"Polska o d r odz i ł a  się ze krwi i pracy m ę c z e n n i k ó w  po to, żeby na miejsce, 
gdzie stała c i e m n i c a  n i e wo l i  rozpostarło się n a j j a ś n i e j s z e  p r a c o w i s k o  
postępu" (s. 57); "Mało go jeszcze (postępu -  I.J.), jak mało s z c z e r e g o  z ł o t a  
w skarbcu polskim" (s. 199); wielkich pisarzy nazywa " p i o n i e r a mi  w puszczy,

5Cyt. za: P raska szkolą strukturalna..., s. 177.
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n o w a t o r a m i ,  w y n a l a z c a m i  i o d k r y w c a m i  (...), twórcami n o w y c h  
szlaków w i e c z n e g o  postępu sztuki" (s. 19) (podkr. I.J.).

Rozszczepienie zasobu leksykalnego pełni określoną funkcję: zarówno nace
chowany "wzniosłością" i budzący dodatnie asocjacje kontekst "postępu", jak 
słownictwo "niskie" zamykające "snobizm" i zjawiska tą nazwą objęte w polu 
ujemnego promieniowania semantycznego, są podłożem kontrastów w zakresie 
stylu i jakości estetycznych.

Porównajmy dwa fragmenty:
"Snobizm, w najpowszechniejszym mniemaniu jest to pozowanie na jakiś 

autorytet, -  na owładnięcie pełnią władzy o jakiejś dziedzinie życia, -  przestrze
ganie aż do granic śmieszności umówionych, modnych przepisów dobrego tonu, 
praw czy przesądów uznanych za niewątpliwie doskonałe i wykwintne przez 
osobistości miarodajne, stanowiące wzór obowiązujący, bezwzględnie godny na
śladowania w danej sferze czy dziedzinie (...). Krytyczny rzut oka wyższości pra
wdziwej, a nawet pospolity akt zdrowego rozsądku w lot spostrzega złośliwie to 
usiłowanie obnoszenia wyuczonej doskonałości, -  wyróżnia natychmiast naj
istotniejszą cechę snoba, iż nie interesuje go w gruncie rzeczy wartość lub nicość 
jakiejś sprawy lub rzeczy, lecz jedynie jej powodzenie wśród ludzi, -  i ową kre
aturę bez poczucia wartości spraw, rzeczy i samej siebie, bez orientacji własnej 
w chaosie zjawisk i pojęć, bez prawdy wewnętrznej, wdzierającą się przemocą 
na miejsce prawdziwie dostojnych, strąca z rusztowania wyniosłości na poziom 
snobizmu" (s. 1-2).

"Błogosławiony jest postęp nieustanny, nieustępliwy przed niczym, dokład
ny, ściśle świadomy swego rozwoju i biegu, postęp, który się zaczął w naszej 
ojczyźnie z chwilą wyzwolenia jej z obcej niewoli! (...). Postęp nie może się za
mknąć w żadnej doktrynie, wyrywa się z objęć każdej, szukając w swych prze
mianach formy coraz doskonalszej, a zużywszy poprzednią przeistacza się w 
inną, bardziej zbliżoną do wzorca wyśnionego. [...] Nikogo nie spycha w dół, ni
kogo nie spycha do ciemnicy nalanej krwią ofiar, wszystkim na ścieżaj otwiera 
ten sam ustrój, zagarnia w kluby tego samego rozwoju [...]. Postęp ma własność 
światła biegnącego w dal wiekuiście i ma naturę linii prostej, która w swym nie- 
wstrzymanym rzucie naprzód nigdy i nigdzie nie ma końca. Etapami jej drogi są 
-  praca pospólna w jasności dnia, dźwiganie braci, ofiara ze siebie i bohaterstwo 
[...]" (s. 199-200).

Do interpretacji "snobizmu" wprowadza formuła posiadająca cechy definicji 
analitycznej ("Snobizm w najpowszechniejszym mniemaniu jest to..."); fragment 
traktujący o "postępie", jakby przygotowując do odbioru nasyconych emocjonal
nie treści, "wystrzela" namiętną apostrofą we właściwym dla tekstów biblijnych 
kształcie składniowym. Forma definicji determinuje funkcję paralelizmów syn-
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taktycznych: poszczególne człony okresu są po prostu elementami części defi
niującej: ich funkcja zwykłego wyliczenia kontrastuje z roląparalelizmów w dru
gim cytacie, gdzie rytmika powtarzających się członów wywołuje efekt oz- 
dobności, retorycznego nagromadzenia. Już w tym momencie daje sięzauw ażyć 
opozycja, której znakami są różne formy ekspresji artystycznej: suche określenie 
cech snobizmu i emotywne fortissimo na cześć postępu. Różnica pogłębia się, 
gdy zauważymy, że linia przebiegająca między tymi formami posiada swój od
powiednik w granicy rozdzielającej funkcje wspólnych obu fragmentom chwy
tów stylistycznych. Zróżnicowanie ich ról wynika z faktu, iż są znakami różnych 
treści. Anafora ("bez poczucia... bez orientacji... bez prawdy...") przez trzykrotne 
zaakcentowanie braków snoba "mnoży minusy" wokół zjawiska snobizmu, a po
wtórzenia w drugim cytacie ("nikogo nie spycha... nikogo nie spycha... ma natu
rę... ma własność...") rozszerzają dodatni krąg znaczeniowy wokół postępu.

Podobnie rozbieżne cele mają superlatywy6. Takim ekstremizmom jak: "nie
wątpliwie doskonałe i wykwintne", "bezwzględnie godny naśladowania", kon
tekst przydaje funkcję nośnika ostrej drwiny, która w końcowej fazie cytowa
nego okresu, w pełnym rozmachu obrazie, przełamuje się w nienawiść i pogardę 
dla "wdzierającej się przemocą" "kreatury", strąconej "z rusztowania wyniosło
ści na poziom snobizmu". Ostateczne napięcie siły wyrazu, tym razem skierowa
ne w stronę wartości dodatnich, spotykamy w określeniach "nieustępliwy", 
"ściśle świadomy" i w skrajnej ekspresji obrazu "ciemnicy nalanej krwią ofiar". 
Zróżnicowanie funkcji występuje także w sferze kategorii gramatycznych. We 
fragmencie interpretującym zjawisko postępu nagromadzenie czasowników 
("wyrywa się", "przeistacza", "nie spycha", "otwiera", "zagarnia") jest gramaty
cznym ekwiwalentem ruchu, najistotniejszej cechy wszelkiego rozwoju; jało- 
wość i stagnację poczynań snobistycznych wyraża "unieruchomienie" czasowni
ków w postaci rzeczownikowej ("pozowanie", "owładnięcie", "przestrzeganie").

Na tym etapie analizy możemy sformułować sąd o dualizmie jako podstawo
wej zasadzie konstrukcyjnej tego utworu. Podstawowej zasadzie, bo wyrażającej 
się w zróżnicowaniu leksykalnym, a więc w dziedzinie najmniejszych modeli 
znaczeniowych, następnie zaś w funkcjonalnym zróżnicowaniu chwytów styli
stycznych.

Charakterystyczna dla tego sprzężenia elementów struktury językowej dwu- 
dzielność, streszczająca się w opozycji "wzniosłości" i "niskości" przedłuża się w 
sferę jakości estetycznych. Pełna pogardy satyryczna napastliwość w opisie sno
ba, osiągająca stopień niezwykłego nasilenia w owej "kreaturze", a utrwalająca

бО superlatywizm ie językow ym  por. St. Adam czewski, Sztuka pisarska  Żerom skiego, Kraków  

1949, s. 179-195.
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się w pamięci przez anaforyczny porządek zdań, kontrastuje z delikatnością wi
zyjnych, świetlistych metafor, przywodzących na myśl ostatnie wersy Ody do 
młodości, zaś drwinie zawartej w pedantycznej definicji kpiącej z pedantyzmu 
snobów przeciwstawia się wzniosłość i powaga archaizmów w lirycznej a polezie 
postępu.

Komizm i patos światłocieniem kładą się na rzeczywistość przedstawioną w 
eseju. Zalążkowa forma tej oceny, tkwiąca już w kontrastach leksykalnych i sty
listycznych, na tym piętrze struktury tekstu osiąga swój pełny wymiar. Wznio
słość cechująca kontekst "postępu" urasta do patosu, który pełni tu funkcję 
nosiciela pochwały zjawisk znamionujących rzetelny rozwój odrodzonego pań
stwa i narodu. Komizm, występujący głównie w tej odmianie, która wskazuje na

. 7 . .jakości ujemne obdarzonego nim zjawiska , oznacza tyle, co potępienie wszel
kich przejawów bezkrytycznego naśladownictwa, przyjmowania idei nie tkwią
cych korzeniami w tradycji ojczyźnianej.

Patos w Snobizmie i postępie uzewnętrznia się za pośrednictwem form styli
stycznych właściwych retoryce. Wzniosłością promieniują zdania pulsujące ryt
mem paralelizmów, "gęste" od nagromadzeń, superlatywami prowadzące na 
wyżyny uczucia, zwłaszcza gdy mowa o niepodległej Polsce. Powagą i dostoj
nością tchną klasyczne, na antytezie oparte, okresy wyrażające pochwałę boha
terstwa. Nośnikami patetycznej ekspresji są najczęściej anafora i pytanie 
retoryczne, przybierające zazwyczaj rozmiary miniatur odbijających od tła mocą 
napięcia uczuciowego.

Skala środków nastrajających wypowiedź na wysoki ton patosu jest w tym 
dziele bardzo szeroka. Otoczone zewsząd superlatywami dominują wezwania, 
pytania, wykrzyknienia -  podstawowe chwyty "niecierpliwej retoryki" autora 
Popiołów. Uzupełniają je ściszenia pełne lirycznej podniosłości, jak w owym de
crescendo poetyckim, mówiącym o "wrogach wspomnienia, wrogach pragnienia, 
wrogach żalu i wrogach łez" (s. 32).

Rozwichrzony patos retoryczny zyskuje na sile zderzając się z błyskiem iro
nii, satyry i dowcipu. Powierzona mu funkcja przekonywania i wzruszania speł
nia się na przestrzeni długich ciągów pytań, powtórzeń i innych środków 
retorycznej ekspresji; komizm odwołuje się tu raczej do sfery rozumowej, ujaw
nia się często na styku wrażeń pochodzących z różnych kręgów znaczeniowych. 
Drwina sączy się z określeń "literackie parafie" (s. 52), "snobizm miłościwie pa
nuje" (s. 100), "wodzireje estetyczni" (s. 100). Nagromadzenie, które w interpre
tacji postępu potęgowało nastrój wzniosłości, tu, pedantycznie uściślając opis,

7Odwohijem y się  do klasyfikacji komizmu J. Krzyżanowskiego, Nauka o  literaturze, W roclaw  

1969, s. 201-204.
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wywołuje efekt ironii: wokół mód literackich wytwarza się "rumor" czyli "prąd", 
to jest ogonek naśladowców" (s. 94), czyni z nich "ostatni szczyt, cypel i koniec 
wszelkiej twórczości" (s. 102), a mówi o nich "z przymkniętymi albo przewróco
nymi oczyma" (s. 102). Podobny efekt osiąga autor w kalamburze, który ośmie
sza dramaturgów naśladujących uznane wartości: piszą oni nie tyle "po polsku ile 
po wyspiańsku" (s. 101). W satyrycznej pasji nie cofa się nawet przed inwekty
wami i szyderstwem, nazywając rosyjski futuryzm "najistotniejszym kacapi- 
zmem" (s. 44) a snobów "ryfami" i "kołkami" (s. 199). Głęboka ironia zawarta 
jest w porównaniu wysiłków XV-wiecznych ortografów, starających się ujedno
licić pisownię, z wysiłkami polskich futurystów, aby zlekceważyć jej zasady.

Te agresywne, ostre, ujemne odmiany komizmu łagodnieją i przesuwają się 
w stronę dowcipu i dobrodusznej kpiny (przy wykorzystaniu humorystycznej 
funkcji stylizowanych przytoczeń), gdy mowa o snobizmie ludowym: wyraz są- 
dowo-policyjny -  ’wyzyskat’, czyli pobrać, chłop świętokrzyski przerobił na 
swojskie, zrozumiałe, no i narodowe -  wyiskać. "Przyjechał wójt z pisarzem, ze 
strażnikami i wyiskały ze mnie ostatnie trzy ruble" (s. 153).

Leo Spitzer przytacza za Goethem wiadomość, że liny angielskiej floty kró
lewskiej miały wplecioną czerwoną nić, której nie można było usunąć, dzięki

O
czemu najmniejsza cząstka posiadała pieczęć przynależności do korony . Tą 
czerwoną nici ̂ Snobizmu i postępu, świadczącą o przynależności do Żeromskie
go, jest styl średni, bliski azja nizinowi, rozłamujący się na ironię i patos; w budo
wie utworu znakiem jedności artystycznej jest dwudzielność jako zasada 
konstrukcyjna, wyciskająca swe piętno na wszystkich elementach struktury, od 
warstwy najmniejszych modeli semantycznych po wyższe jednostki znaczenio
we. Otóż to.

"I" wiążące w tytule przeciwstawne pojęcia, przedłuża się w cezurę roz
szczepiającą wywód na "linię snobizmu" i "linię postępu"; splot tych dwóch cią
gów interpretacyjnych tworzy oś konstrukcyjną wywodu. Stąd w strukturze 
tekstu daje się zauważyć szereg kontrastów, z których najbardziej uchwytnym, 
bo streszczającym niejako opozycję "snobizmu i postępu", jest rozstawienie na 
przeciwnych biegunach twórczości Jasieńskiego i Lenartowicza. Na temat konte
stującego futurysty Żeromski ironizuje: autor Pieśni o głodzie chce "przynieść na 
nasz rynek literacki olśniewającą modę", "pisząc nawet swe nazwisko w sposób 
niewłaściwy" (s. 47). Miernikiem odległości dzielącej potępienie od pochwały 
może być patetyczny hiperbolizm zawarty w stwierdzeniu, iż geniusz Lenartowi
cza wydał "arcydzieła, jedne z największych w dziejach ludzkiego artyzmu" (s.

SL. Spitzer, Językoznawstwo a historia literatury (w:) Studia stylistyczne, W arszawa 1972, s.

191.
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90). Obszerna krytyka nowinek futurystycznych ma swój symetryczny, kompo
zycyjny odpowiednik w wielostronicowych rozważaniach uzasadniających po
trzebę sztuki narodowej. Poza tym utwór wyraźnie rozpada się na dwie części 
odpowiadające treścią podziałowi sugerowanemu przez tytuł: pierwsza część ma 
charakter krytycznego komentarza do przejawów nieudolnego naśladownictwa 
autorytetów, w drugiej przeważają refleksje na temat kulturalnego rozwoju Pol
ski. Pojęcie "części" zastosowane do określenia symetrii konstrukcyjnej tego 
utworu traci walor względności, gdy zauważymy, że nazwisko Zygmunta Konie
cznego, pomieszczone na obrzeżach tekstu -  jemu bowiem dedykuje autor swoją 
książkę i jego nazwiskiem ją  kończy -  zjawia się po raz trzeci w liryczno-wspo- 
mnieniowym kontekście dokładnie w jego połowie. Kontrast istniejący między 
apoteozą Koniecznego a następującą po niej ujemną oceną działalności teatru, 
będącej według sądu autora siedzibą snobizmu "w stanie czystym" (s. 98), jak 
szczelina między brzegami -  łamie esej na dwie części. Bliskie sąsiedztwo "mo
tywu Koniecznego" i "motywu teatru" nie jest przypadkowe: abstrakcyjne poję
cia przeciwstawione w nazwie utworu i konkretyzujące się w obu ciągach w 
postaci różnych przykładów, tu wcielają się w kształty, które uznaje Żeromski za 
najdoskonalsze ilustracje snobizmu i postępu, akcentując w ten sposób przepaść 
między omawianymi zjawiskami. Interpretacja przeciwstawnych pojęć i zjawisk 
poprzez splot paralelnie kontrastowych ciągów myślowych sprawia, iż kompo
zycja, układ wyższych jednostek znaczeniowych, jawi się jako forma powtarza
jąca w powiększeniu zasadę dualizmu, która jest podstawą konstrukcyjną 
utworu.

Czas na uporządkowanie tego "rozproszonego wizerunku" i odpowiedź ja 
kiej funkcji nadrzędnej służy owa, na wszystkich piętrach konstrukcji akcento
wana dwudzielność, jaka formuła ogólna wskazuje na celowość takiego zestroju 
elementów.

Cięcie idące przez poszczególne warstwy utworu rozszczepia przedstawiona 
w nim rzeczywistość na dwie strefy, dwa koncentryczne układy, których ośrod
kami są "snobizm" i "postęp". W pierwszym układzie ocena snobizmu, prześwie
cająca już w "niskim" słownictwie, pogłębiona na polach stylistycznych, osiąga 
pełny wymiar w drwinie, ironii, dowcipie i szyderstwie, czyli w tych postaciach 
komizmu, które wyrażają ujemny stosunek do przedmiotu. Natomiast patos, 
tkwiący w słownictwie "dodatnim", wyrażającym wzniosłe uczucia, spotęgowa
ny przez figury retoryczne, stanowi wykładnię oceny w drugim układzie. Zakoń
czeniem obu ciągów interpretacyjnych, a jednocześnie celem wywodu, jest 
zatem ośmieszenie snobizmu i idealizacja postępu. R ó ż n i c a  p o t e n c j a ł ó w  
w a r t o ś c i o w a n i a  e s t e t y c z n e g o ,  istniejąca w stosunku łączącym oba ciągi, 
stanowi źródło n a p i ę c i a ,  charakterystycznego dla dzieł, w których ścierają się
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r ó ż n e  p o s t a w y  i t e n d e n c j e .  Zróżnicowanie funkcji środków artystycznych 
w Snobizmie i postępie ma na celu wyzwolenie dwojakich uczuć u odbiorcy: nie
chęci i pogardy dla wszelkich form jałowego naśladownictwa w sztuce i powie
lania cudzych wzorów oraz entuzjazmu dla prawdziwego rozwoju. Satyra i 
wzniosłość są tu narzędziami oddziaływania, prowokują do sporu lub zgody, ale 
nie pozwalają na obojętność. Pragnienie doraźnego oddziaływania na umysły, 
wywołane sytuacją historyczną, nadało utworowi Żeromskiego cechę publicysty
cznej wojowniczości, bliską tej, jaka wyróżnia francuską i polską publicystykę 
XVIII wieku.

Na uformowanie się głównej myśli utworu i na jego kształt polemiczny, w 
równym stopniu co osobowość autora, wpłynął charakterystyczny dla początków 
XX wieku bunt artystów przeciwko kanonom przeszłości oraz odzyskanie nie
podległości przez Polskę.

* * *

Wizualnym przedstawieniem zburzenia ładu rzeczywistości, którego w lite
raturze dokonał już Alfred Jarry w groteskowym Królu Ubu, były "potrzaskane" 
Panny z  Avignonu Picassa; od 1907 roku nobilitowały deformację tradycyjnej 
bryły i przestrzeni, wspomagane w tym przez kubistyczne dzieła Braque’a i Le- 
gera. Dwudziestowieczna estetyka, rozbita na mnóstwo odłamków, powstawała 
jako opozycja przeciwko wszystkiemu, czego dotychczas w sztuce dokonano. 
Zanim dadaiści z Klubu Woltera zdegradowali sztukę do zabawy i "dając kopnia
ka przeszłości" jednocześnie "wymierzyli policzek" zdrowemu rozsądkowi, zer
wanie z tradycją ogłosili futuryści: "Kładźcie ogień pod szafy biblioteczne! 
Zmieńcie bieg kanałów, aby zatopić muzea! [...] Chwytajcie za kilofy, za siekie
ry, za młoty i burzcie, burzcie bez litości szacowne miasta!"9 -  gromkim głosem 
zachęcał Marinetti w pierwszym manifeście futurystycznym, dodając wspaniało
myślnie, że zgadza się, aby składano kwiaty w hołdzie przed Giocondą -  w dzień 

10zaduszny . Dokładnie w rok później "przeciw [...] starym posągom i starym
obiektom oraz przeciw entuzjazmowi dla wszystkiego, co robaczywe, brudne,
zżarte rdzą czasu"11, zbuntowali się malarze Carra, Russolo, Severini. W  1913
Boccioni ogłosił credo rzeźbiarzy, wyrażając nadzieję, że dynamizm plastyczny

12wybawi sztukę od "nienawistnej" tradycji antyku, gotyku i Michała Anioła .

9Cyt. za: A rtyśc i o  sztuce. O d  Van Gogha do P icassa , Warszawa 1969, s. 144.

10Op. cit., s. 144.

n Op. cit., s. 148.

12Op. cit., s. 160.
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Apollinaire napisał: "Zbliżamy się ku sztuce, nowej, która wobec znanego nam
13dotychczas malarstwa będzie tym, czym muzyka jest wobec literatury" . Już od 

1916 roku kwadraty Mondriana manifestowały kult abstrakcji. Tymczasem Klee 
notował w swoim Dzienniku: "Im bardziej okropny jest świat [...] tym bardziej 
abstrakcyjna jest sztuka, podczas gdy świat szczęśliwy rodzi sztukę związaną z 
ziemią. Nastał teraz moment przejścia z wczoraj do dziś. W wielkiej kopalni 
form leżą gruzy, do których jesteśmy jeszcze częściowo przywiązani. Stanowią 
materiał dla abstrakcji. Skład fałszywych elementów, z którymi będziemy two
rzyć nieczyste kryształy"14. Euforia szumnych manifestów przeciwstawiła się 
kassandrycznym wizjom myślicieli, podobnie jak powojenny "plebejuszowski" 
kult maszyny, miasta i masy przeciwstawiał się teoriom filozoficznym, głoszą
cym, że kulturę europejską ocali elita intelektualna. Gdy w "Esprit Nouveau" Le 
Corbusier ogłaszał rozpoczęcie WIELKIEJ EPOKI15, filozof Oswald Spengler 
przygotowywał drugi tom Der Under gang des Abendlandes, głęboko pesymisty
cznej biblii dekadentyzmu dwudziestowiecznego, przepowiadającej zmierzch 
kultury Zachodu, skostniałej w techniczno-urbanistycznych formach cywilizacji. 
W 1921 roku Florian Znaniecki wydał Upadek cywilizacji zachodniej. W 1922 
roku ukazały się jednocześnie Ulisses Joyce’a i Ziemia jałowa Eliota. Dzieło 
Prousta zdobywało coraz więcej zwolenników. We wstrząśniętej wojną Europie 
formowały się podstawy nowej estetyki, zbuntowanej przeciw XIX-wiecznym 
konwencjom.

W Polsce walka o nową wrażliwość estetyczną ze zrozumiałych względów 
rozpoczęła się po 1918 roku. Koniec wojny przywracał niepodległość i stwarzał 
możliwości włączenia się w nurt kosmopolitycznych rozważań o nowej sztu
ce.

Od roku 1918 futuryzm głoszą poezje Czyżewskiego, Młodożeńca i Ja
sieńskiego, od 1919 -  Sterna. W grudniu 1920 roku wychodzi pierwszy mani
fest futurystów Gga Prymitywiści Polski do narodów świata. Słynne 
wieczory futurystyczne prowokują opinię publiczną w stopniu nie mniejszym niż 
jednodniówki "Nuż w hżuhu" czy "Fioletowe płuca". Za artystami Włoch, 
Francji, Rosji i -  "Bżozowskim" ogłoszono "wielką wypszedaż starych ru
pieci"16

Uczeni i krytycy lekceważąco pisali o nowych formach w sztuce, nazywając

13Op. cit., s. 115.

14Op. cit., s. 270.

15Op. cit., s. 232.

l6Jednodńuwka Futurystów. D o  narodu po lsk iego  m an ifestw  spraw ie natyhm iastowej fu turyzacji 

żyća. Cyt. za: H. Zaworska, O nową sztukę. Polskie program y artystyczne la t 1917-1922, Warszawa 

1967, s. 201.
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• 17 i o
je zjawiskiem przemijającym , chorobliwym majaczeniem , epigoństwem mo
dernistycznym19, bolszewicką sztuką. Spośród krytyków nieprzychylnych nowa
torstwu w polskiej literaturze powojennej najbardziej przemyślane sądy 
sformułowali Karol Irzykowski i Stefan Żeromski. Obaj wyszli z tego samego 
założenia: brak samodzielności i oryginalności myślenia w sztuce prowadzi do 
mistyfikacji artystycznej, do jałowego powielania cudzych wzorów. Obaj kryty
kowali najmłodszą poezję za bezmyślne kopiowanie europejskich programów, 
równoznaczne z lekceważeniem rodzimej tradycji, zarzucali jej, że -  osadzona w 
teoriach wyrosłych na zupełnie obcym podłożu kulturalnym -  oddaliła się od 
problemów, które wynikały z naszej realnej sytuacji. Żeromski pisał: "Najno
wsze prądy artystyczne we Włoszech [...], we Francji, w Rosji wchłonęły w sie
bie życie polityczne tamtych krajów, a suma żywych wstrząsów i przeżyć nadała 
dziełom futurystów [...] na każdym miejscu inne, swoiste, oryginalne zabarwie
nie. Tamte kierunki są nowymi w istocie kartami literatury [...]. U nas, niestety 
są to "ogryzki" cudze, bezbarwne, nieczytelne, dowody rzeczowe snobizmu" (s. 
76). Podobnie Irzykowski: "A to, co się dziś u nas wyroiło ze wszystkich stron 
jak chrząszcze na wiosnę, czuć było z daleka plagiatem. Stwory te przychodziły 
zbyt niespodziewanie, bez uzasadnienia i bez rozwojowej potrzeby -  znajdowały
się zaś od razu na pewnym stopniu wyrafinowania, jakiego się nie da osiągnąć

70bez dłuższych prób i poszukiwań"“ .
Istotnie, jak inne prądy literatury europejskiej, futuryzm nie dotarł do nas we

71właściwym czasie“ . We Włoszech czy w Rosji był rzecznikiem rewolucji so
cjalnej; w Polsce futurystyczny protest "przeciwko szalbierczej maskaradzie po-

77zorów społecznych" mógł być tylko efektowną deklaracją. Nie kontynuując 
żadnych tradycji w państwie, w którym niewola kształtowała przez dwa wieki 
modele kulturowe, wywoływał dysonans, raził kosmopolityzmem i ekscentrycz
nym rozigraniem.

Atak na futuryzm jako prostą odbitkę zagramcznych szablonów był wspól
nym punktem wyjścia dla obu krytyków, ale prowadził ich na różne drogi, z in
nych bowiem stanowisk patrzyli na to samo zjawisko i czego innego wymagali 
od literatury. Klerk Irzykowski żądał wartości intelektualnych i oryginalności

17K. Chlędowski, F u tu ryzm -zjaw isk iem  przem ijającym !, "Gazeta Wieczorna" 1918, nr 4276.

18A. Schröder, C horobliw e majaczenie, a nie życiodajny prąd, "Gazeta Wieczorna" 1918, nr 

4276.

15K. Błeszyński, N ow ość czy ciąg dalszy?  "Skamander" 1921, nr 5/6.

20K. Irzykowski, P lagia tow y charakter przełom ów  literackich w  Polsce, "Robotnik" 1992, nr 29

i 31.

21K. Wyka, M odernizm polski, Kraków 1959, s. 9 i 11-12.

220kreślen ie A. Sterna G łód jednoznaczności i inne szkice, Warszawa 1972, s. 254.
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myślenia. Społecznik Żeromski pragnął, żeby była przede wszystkim czynnikiem 
zespalającym naród rozbity zaborami. Zarówno koncepcja intelektualistyczna jak 
narodowa wykluczały poniżające naśladownictwo. Pierwsza wymagała od litera
tury godności, jaką daje samodzielność poszukiwań i rozwiązań intelektualnych, 
druga -  godności, jaką osiąga się kontynuując tradycję narodową. Nie znaczyło 
to, że autor Ludzi bezdomnych nawoływał pisarzy do podejmowania problematy
ki mesjanistycznej. Jeszcze przed zakończeniem wojny pisał o potrzebie swobo
dy niezbędnej dla rozwoju kulturalnego, o uwolnieniu literatury od powinności, 
które nałożył na nią obowiązek współcierpienia z niedolą kraju. Idea kształtująca 
przewodnią myśl odczytu zakopiańskiego, w którym autor mówił o tej niezależ
ności, wynikała ze spostrzeżenia, że funkcje literatury zmieniają się wraz z pro
cesem przewartościowań w dziedzinie społeczno-politycznej; rola pocieszycielki 
i krzewicielki pozytywnych idei miała być odjęta literaturze polskiej w niepodle-

24głym państwie. Nasze pisarstwo mówiące o "zawiłościach duszy Polaka" po
równał do drzeworytów japońskich, które istnieją w jednym egzemplarzu; jako 
przyczyny swoistego hermetyzmu i wyobcowania owego pisarstwa z tła literatu
ry światowej wskazał nadmierne obciążenie powieści balastem problemów spo
łecznych i przesycenie uczuciem patriotyzmu. Wyraził nadzieję, że przywrócenie 
państwowości uwolni literaturę od ubocznych celów, a ta, w warunkach swobo
dy twórczej, utoruje sobie drogę do antologii europejskich.

Jednoznaczną tendencję odczytu wypaczono, interpretując go jako manifest 
odstąpienia autora od dawnych ideałów i maksymalistycznego programu, a na
wet jako postulat odnarodowienia literatury. A przecież pisał: "Nie chciałbym 
być zrozumiany jako zwolennik tego lub owego kierunku artystycznego czy tak 
zwanej sztuki dla sztuki. I to ostatnie hasło narzucałoby pewien przymus woli 
twórczej, zmuszałoby tę wolę do pewnego rodzaju tendencji. Mówię tylko o bra
ku u nas możności zupełnej swobody tworzenia -  tego powietrza, bez którego 
twórczość istotna bytować nie może"24. Zadaniem literatury w odrodzonej Pol
sce był powrót do "dziedziny własnej", ale po to, aby "z mocy codzieimej, z- gwar 
dalekich, z podań, legend, nieprzebranej mnogości wydarzeń, z krynic cierpienia 
i radości kształtować twór i język wysoki, zbogacony niewysłowienie przez 
twórców praojców" . Swobodę twórczą uznał Żeromski za warunek powstania 
sztuki samoistnej, indywidualnej, a więc narodowej, głoszącej polskość poprzez 
organiczny związek z podłożem "plemiennych" mitów i językiem gwar, wolnym 
od obcych naleciałości. Tylko literatura wyrastająca z rdzenia polskiego podgle

23S. Żeromski, Literatura a życ ie  po lsk ie  [w:] Dzieła, t. 4, Sen o szpadzie. Pomyłki, Warszawa 

1957, s. 52.

24Op. cit., s. 52.

25 O p. cit., s. 60.
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bia mogła pełnić funkcję czymiika konsolidującego naród, któremu przez wieki 
usiłowano wszczepić obce wzory kulturowe.

Jak wielką rolę przywiązywał Żeromski do tego programu, świadczą powta
rzające się w jego publicystyce oraz w Snobizmie i postępie uwagi o konieczno
ści stworzenia warunków dla rozwoju literatury narodowej. Przedstawiona w 
Projekcie Akademii Literatury teza o potrzebie pogłębienia badań etnograficz- 
no-gwaroznawczych, mających na celu rozszerzenie kultury językowej pisarzy, 
w Snobizmie i postępie przybiera postać jednego z najdłuższych ogniw wywodu. 
Szczegółowe omówienie jednego z utworów Lenartowicza oraz podkreślenie re
gionalizmu pisarzy, którzy wnieśli do literatury istotne wartości (Mickiewicz, 
Słowacki, Kasprowicz, Reymont, Przerwa-Tetmajer, Kraszewski i inni), to frag
menty Snobizmu i postępu wskazujące na sferę wyobraźni, przeżyć i języka ludu 
jako źródła żywotnych sił twórczych.

Troska Żeromskiego o rozwój literatury w niepodległej Polsce była troską o 
zachowanie ciągłości kulturalnej, o potwierdzenie niezależności bytu państw o
wego nie tylko odtworzonymi na nowo granicam i państwa, ale i sam oistną 
sztuką, k tó ra czerpiąc ze źródeł twórczości ludu, tego naturalnego kontynu
a to ra  tradycji, nie zatraci charak teru  narodowego, a jednocześnie w kanwę 
motywów rdzennie polskich wplecie wartości ponadnarodowe i ponadczasowe. 
Z myślą o sztuce "samoswojej", oryginalnej, tkwiącej korzeniami w najszerzej 
pojętej polskości, która by ze związku tego czerpała moc scalania przeoranej za
borami świadomości narodowej, pisał jeszcze w 1907 roku: "Gdzie jest nowa 
sztuka polska, sztuka siły, sztuka męstwa, sztuka dźwigania ojczyzny od funda
mentów [,..]"26.

Cień ironii dziejowej pada na marzenia Żeromskiego. Żarliwe pragnienie, by 
literatura, uwolniwszy się od przymusu prometejsko-dydaktycznego weszła w 
swe "własne kolisko", spełniło się po 1918 roku, lecz w postaci futurystycznego 
fajerwerku. Młodzi z wolności skwapliwie skorzystali, ale bez ambicji "dźwi
gania ojczyzny"; z tradycją także nie chcieli mieć nic wspólnego. Ich destrukcyj
ny, antyromantyczny bunt zagrażał tym funkcjom, jakie Żeromski wyznaczył li
teraturze zarzucając polskim futurystom grzech nieoryginalności, poniżające, bo 
właściwe narodom stojącym na niskich stopniach rozwoju cywilizacyjnego, na
śladownictwo, zrywanie ze źródłem, z którego płynie siła zdolna tworzyć postę
powe wartości, bronił swej wizji -  l i t e r a t u r y  godnej odrodzonego państwa, 
ł ą c z ą c e j  z b i o r o w i s k o  l u d z k i e  w na r ód .  Wydany w 1923 r. Snobizm i 
postęp  odsłania ów konflikt między marzeniami i rzeczywistością. Przeprowa
dzony na wszystkich piętrach struktury wartościowania estetycznego, wyrażają-

26S. Żeromski, Z  odczytem  [w:] D zieła, t. 4.
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су się w napięciu między zjadliwym ośmieszeniem a patetyczną apoteozą, odbija 
sprzeczności między kierunkiem rozwoju literatury zaproponowanym przez Że
romskiego a tym, który jej narzucili futuryści. Nie chodzi Żeromskiemu o kryty-

<yn
kę nowatorstwa w sztuce: "Nic podobnego! -  pisze w Snobizmie — Istotna
sztuka jest wiekuistym nowatorstwem [...]. W danej sprawie idzie [...] o rozwa
żenie, [...] czy w narzucającym się objawie nowatorstwa tkwi postęp rzetelny [...] 
czy też mamy do czynienia ze zwykłym, starym znajomym sine nobilitate [...]" 
(s. 24). Że z postępowego stanowiska ocenia najnowszą sztukę, świadczy hołd 
oddany poezji Apollinaire’a, uznanie dla Jesienina i dzieł Russola, Boccioniego, 
Severiniego. Drwiną jednak pobrzmiewają wzmianki o ideach zawartych w 
twórczości Marinettiego, a już skrajnym szyderstwem tchną uwagi o futuryzmie 
rosyjskim. W poezji Majakowskiego, Marienhofa i Szerszeniewicza dostrzega 
Żeromski spotęgowanie destrukcyjnych uczuć, które objawiły się w manifestach 
Marinettiego. Brutalizm, agresywność i programowy antyestetyzm tej poezji ilu
struje cytatami i własną interpretacją działalności literackiej Majakowskiego; au
tora Misterium -  Buffo nazywa "agitatorem", który "wdarł się na wysoką 
barykadę zniweczonej kultury" i stamtąd przemawia do "rozbestwienia i apetytu 
tłuszczy" (s. 36). Zasadniczy zarzut postawiony poezji rosyjskiej przez Żerom
skiego płynie nie tyle z faktu, iż zaatakowała ona Puszkina, "zasady gramatyki, 
ortografii, znaki pisarskie, prawa prozodii samo znaczenie wyrazów -  rzecz pro
sta rozum -  a wreszcie i samą poezję" (s. 34); antyhumanitaryzm, o który ją 
oskarża, uważa za następstwo cichej aprobaty "straszliwego przelewu krwi" (s. 
42). Niechęć Żeromskiego do wszelkich przejawów fizycznego nacisku i prze
mocy znajduje tu ujście w potępieniu tych form artystycznych, które uznał za no
sicieli barbarzyńskich idei. Ostra krytyka twórczości Jasieńskiego jest więc nie 
tylko ostrzeżeniem przed lekkomyślnym kopiowaniem cudzych pomysłów for
malnych, ale i przed skrytą w nich ideą  r ewol ucj i .  Przestrodze przed rodzi
mym "nożem w bżuhu" nadaje autor dwojakie znaczenie: w poezji polskich 
futurystów dostrzega przede wszystkim pragnienie radykalnego zerwania wię
zów z przeszłością oraz ideę burzenia ładu społecznego.

Nie takiej literatury pragnie Żeromski dla odrodzonej Polski. Przekonany, że 
dzieła prawdziwie twórcze i nowatorskie mogą powstać tylko wówczas, gdy ar
tysta nie traci kontaktu z dorobkiem przeszłości, a zwłaszcza z jego częścią 
rdzennie narodową, przeprowadza długi wywód postulujący odnowę literatury 
polskiej w myśl zasady Brodzińskiego: "myślmy bogato i po swojemu". Pier
wszym krokiem odnowy winny być, sądzi autor, badania dialektologiczne. Aby

27Taki zarzut postawił Żeromskiemu T. Peiper w  artykule N ow a po lskość po lsk ie j sztuki, 

"Zwrotnica", czerw iec 1923.
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ich podwójny cel -  ocalenie bogactwa leksykalnego nie skażonego obcymi wpły
wami oraz wzbogacenie trzonu języka literackiego słownictwem czysto polskim 
-  mógł być spełniony, trzeba wysiłku całej inteligencji, bowiem zadanie to prze
rasta siły samych tylko językoznawców. Towarzyszące badaniom językoznaw
czym studia etnograficzne powinny odsłonić świat mitów prapolskich, legend i 
baśni. Tego rodzaju prace są warunkiem postępu w dziedzinie sztuki, czyli 
wszechstronnego rozwoju kulturalnego narodu. Nie chodzi bowiem o to, aby pi
sać w jakiejkolwiek gwarze, lecz żeby język literacki uczynić "językiem wyrasta
jącym ze wszystkich gwar polskich" (s. 117); łamanie barier oficjalnego, 
"pańskiego" języka na rzecz gwar zawsze dawało przepyszne rezultaty, na do
wód, czego przytacza Żeromski nazwiska takich pisarzy, jak Reymont, Dygasiń
ski, Lenartowicz, Kasprowicz. Literatura o wybitnych walorach artystycznych, a 
jednocześnie zrozumiała dla wszystkich, od najniższych do najwyższych w spo
łeczeństwie, pożądańszą byłaby od wymyślnych nowostek, zwłaszcza dla naro
du, którego znaczna część nie umie czytać i pisać.

Sens Snobizmu i postępu zwykło się upraszczać w stwierdzeniach, iż jego 
istotę stanowi ostrzeżenie przed snobistycznym naśladowaniem modnych form 
artystycznych i nakaz czystości języka. Szersze znaczenie tego utworu, zarówno 
w kontekście polskiej myśli krytycznej, jak w całokształcie pisarstwa Żeromskie-

9 0
go, umyka uwadze“ .

Żeromski napisał tę książkę u schyłku życia i streścił w niej najważniejsze 
zagadnienia rozproszone dotąd w artykułach. W intelektualnej, lecz mocno pod
barwionej uczuciem, luźnej ale logicznej, konstrukcji polemicznej rozprawy skry
stalizował poglądy, które gdzie indziej rozmywa fabuła. Oczywiście, protest Że
romskiego przeciw tendencjom, jakie ujawniły się w polskiej poezji pierwszego 
dziesiątka lat niepodległości, jest wyraźnie sformułowany jako krytyka nieod
powiedzialnego naśladownictwa obcych wzorów, lecz pociąga 011 za sobą me mniej 
ostro wyrażoną wrogość do idei, które niosła fala futuryzmu, zaś nakaz czystości ję 
zyka wpisuje się w rozległy kontekst programu sztuki narodowej, wyrastającej z

29podglebia rdzennie polskiego . Interpretacja pierwszego zagadnienia, prócz nie
chęci do zjawisk, które uniemożliwiały realizację tego programu, zdradza także 
zaniepokojenie ogólnym kierunkiem europejskiej sztuki dwudziestowiecznej, od
wracającej się od form jasnych, harmonijnych, zafascynowanej deformacją.

28Bez uwzględnienia idei zawartych w  Snobizm ie i postęp ie  niemożliwa jest na przykład popraw

na interpretacja Przedwiośnia.

29Koncepcji przyznających ludowemu nurtowi kultury decydującą rolę w  przemianach sztuki no

w oczesnej było w  dwudziestoleciu w iele. Równocześnie z  ukazaniem się  Snobizmu i postępu  zaczęły  

w ychodzić kolejne numery "Czwartaka", lansujące ów  nurt w  sposób niezwykle radykalny, w  op ozy

cji do programu Awangardy Krakowskiej.
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Młodzi artyści polscy około 1918 roku z entuzjazmem przyjmują nowe hasła 
estetyczne i ogłaszają wolność od tradycji. Dla Żeromskiego, w przeciwieństwie 
do młodych, odzyskanie niepodległości było nie tylko faktem politycznym, lecz 
także realizacją marzenia, któremu poświęcił całe życie; zawsze jak sejsmograf 
czuły na wszystko, co z Polską związane i teraz ostrzej niż inni widzi specyficz
ną sytuację narodu, który, niepodobny w tym do żadnego w Europie, zaczyna od 
nowa budować własną państwowość. Żąda dla literatury swobody niezbędnej 
dla rozwoju, ale jednocześnie uważa ją  za czynnik społeczny, a więc pełniący w 
społeczeństwie określone funkcje. Dla narodu, który z okaleczoną zaborami 
świadomością przystępuje do organizacji swego bytu, pragnie literatury wolnej 
od tendencji destrukcyjnych, takiej, która przez związek z tradycją potwierdzała
by ciągłość historyczną i kulturalną, przypominały o wspólnych korzeniach. Stąd 
postulat sztuki narodowej, rdzennie polskiej dzięki podnoszeniu do wyżyn arty
zmu tego, co ludowe, wiodące człowieka ku dobru i etycznej doskonałości, sztu
ki, która byłaby czynnikiem postępu absolutnego.

W romantyzmie szukać, trzeba poprzedników ideowych Żeromskiego. Nie 
będzie przesadą twierdzenie, że Snobizm i postęp  to myśl Norwida osadzona w 
konkretnym momencie historycznym. Właśnie autor znanego powiedzenia "prze
szłość to jest dziś, tylko cokolwiek dalej", uważający tradycję za podstawę, na 
której buduje się nowe wartości, pisał w poemacie Niewola, że aby 

"[...] drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie p o m n i e ć ,  skąd  
s i ę  wy s z ł o ! "

Jego Rzecz o wolności słowa zawiera uwagi o konieczności zachowania cią
głości kulturalnej:

"[...] polskiemu językowi zbywa 
Uznania, iż litera jest ciągiem ogniwa,
I że jakkolwiek jasno każda perła świeci,
Przestawa być litanią różaniec bez nici"31.

Nie użył terminu "snobizm" ale o naśladownictwie myślał pisząc:
"[...] bryły zawsze nam za drobne

32I zawsze formy do obcych podobne" .
I on w podnoszeniu "ludowego do Ludzkości" widział drogę do oryginalnej, 

niezależnej, narodowej sztuki.

30C.K. Norwid, N iew ola  [w:] P ism a wybrane, t. 2, Warszawa 1968, s. 295.

31C.K. Norwid, R zecz o  wolności słow a  [w:] Pism a..., t. 2, s. 271.

32C.K. Norwid, Prom ethidion  [w:] Pism a..., L 2, s. 217.
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IRENAJOKIELOW A

How is Stefan Zeromski’s "Snobizm i postęp"
(Snobbery and progress) constructed

SUM M ARY

"Snobizm i postęp", a critical, literary eassay by Stefan Żeromski, has remained until now off  
the mainstream o f  historical and literary interest. Often referred to in quotations, allusions or general 
discussions, it w as rarely regarded as an elem ent of ideological and artistic output by Żeromski. Ca
reful analysis o f  the style o f  "Snobizm i postęp" leads to conclusions regarding not only problems o f  
artistic organization of an essay and language forms, but to statements o f ideological nature as well. 
"Snobizm i postęp" expresses criticism o f Russian futurism linked with the destructive ideology o f  
the October Revolution. As an opponent o f bloody upheaval, in which he sees mainly a threat to hu
manistic values, Żeromski also turns against Polish imitators o f Russian futurism: Polish culture and 
literature, follow ing the recovery o f  the country’s independence, need constructive values and not 
"novelties" originating from ideologically alien background.

Referring to romantic traditions, mainly to the conceptions o f Norwid, the writer stipulates tur
ning towards national sources o f  inspiration, towards folk sources, unscathed by foreign influence. 
"Snobizm i postęp" read as a socio-political manifest settles any doubts as for interpretation o f  ideo
logical sense o f  "Przedwiośnie" (Early Spring).


