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Horyzont
epistemologiczny.
„Ogromnej dzielności
i mądrości K anta i Schopenhauera udało się najwyższe zwycięstwo
nad tkw iącym skrycie w istocie logiki optymizmem, który znów jest
podłożem naszej kultury. Gdy optymizm ten, oparty na ufności
w aeternae w r i t a t e s , wierzył w możność poznania i zgłębienia wszyst
kich zagadek świata, a przestrzeń, czas i przyczynowość traktow ał jako
zgoła bezwarunkowe praw a o ważności powszechnej — K ant objawił,
że służą one właściwie do tego, by czyste zjawisko, dzieło Mai, pod
nieść do rzędu jedynej i najwyższej rzeczywistości, postawić ją w m iej
sce najwew nętrzniejszej i prawdziwej istoty rzeczy i przeto uniemoż
liwić rzeczywiste tej istoty poznanie [...]. To wzniosłe urojenie m eta
fizyczne (że myśl sięga do istoty istnienia) jest przydane wiedzy jako
instynkt i wiedzie ją ciągle na nowo do jej granic, na których musi
się przedzierzgnąć w sztukę, którą to właściwie mechanizm ten ma na
celu” ł.
Diagnozy aktualnego stanu k u ltury i postulaty dotyczące jej przy
szłości, wyłożone przez Nietzschego w Narodzinach tragedii — to jedna
z w ersji „nadużycia” filozofii Kanta. Nadużycia, dodajmy, które przez
cały wiek XIX jest stałą komponentą jednego z nurtów recepcji
Kaniowskich K r y t y k . Pozytywistyczna i neopozytywistyczna refleksja
filozoficzna kontynuowała Kantowską epistemologię, utrzym ując ją
w granicach pytania: j a k możliwe jest poznanie obiektywnie ważne,
jakie są jego w arunki i zasięg. Jednocześnie z narodzinami Roman
tyzm u rodzi się i trw a przez cały wiek XIX n u rt drugi, który w różny
sposób szuka odpowiedzi na pytanie: c z y możliwe jest poznanie pewne
i zarazem istotne.
1 F. Nietzsche, N a ro d zin y tragedii, Warszawa [b.d.], s. 107.
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Kaniowskie „rozszczepienie by tu ” na rzeczywistość fenomenalną,
dostępną poznaniu, oraz na niepoznawalny intelektualnie świat noumenów, które miało na celu likwidację niepłodnych spekulacji metafizycz
nych i ugruntow anie filozofii na pewnych — w obrębie ludzkiego
świata — podstawach, było jednocześnie początkiem ambicji zniszcze
nia granicy „niepoznawalnego”. Skoro bowiem ów dualizm tkw ił nie
w naturze bytu, lecz w strukturze umysłu, skoro — co więcej — re
fleksja filozoficzna, a więc ten sam ograniczony formami i katego
riam i podmiot poznania, mógł ów dualizm skonstatować, wykraczając
tym samym poza siebie choć tyle, aby stwierdzić, że jego obraz bytu
nie jest z bytem ani tożsamy, ani homologiczny, nasuwa się pokusa
natychmiastowej deprecjacji tego niedoskonałego narzędzia poznania,
jakim jest umysł. Pokusa uznania, że sama już możliwość stwierdzenia
jego ograniczeń wskazuje na możliwe inne perspektyw y i inne na
rzędzia poznawcze. Moment, w którym idee spekulatywne rozumu
teoretycznego przem ieniają się w postulaty rozumu praktycznego, to —
w brew oczywistym intencjom autora — jego udział w początkach
romantycznej antropologii.
Zaprezentowana w Narodzinach tragedii historia „złudzeń wiedzy
racjonalnej” — od Sokratesa do K anta i od K anta do Nietzschego —
wyznaczała K r y t y c e C zystego R ozum u rolę momentu przełomowego
w nowożytnej kulturze. Kantowska filozofia krytyczna miała być
próbą — najwyższą i gorzką, zakończoną świadomą porażką — próbą
rozumu, który dotarł do własnych granic i musiał przyznać, iż są
one dla niego nieprzekraczalne. Od tego momentu każda postać intelektualizm u musi zawierać świadomość, iż jest zarazem postacią
rezygnacji. Nie poznanie bowiem jest wartością, lecz trium f nad pozna
niem. Nie wiedza naukowa, lecz horyzont mityczny, jaki ją otacza.
Te sformułowania Nietzschego zrobiły bujną karierę w refleksji nad
k u ltu rą przełomu XIX i XX w.
Pozytywistyczny wysiłek ukonstytuowania wiedzy naukowej o bez
względnej przedmiotowej ważności załamał się w zasadniczych punk
tach. Postulowany model wiedzy pewnej zatrzymał się na koncepcji
wiedzy hipotetycznej.
Optymistyczne przekonanie o możliwości obiektywnego poznania
świata przyrody i psychiki ludzkiej, podległej przyrodniczym praw i
dłowościom, nie zostało zrealizowane — w brew postulatom — w żad
nym z liczących się systemów filozoficznych. Przeszkodę pierwszą
stanowiło założone ograniczenie dziedziny wiedzy naukowej Tak zwa
ne „wykluczenie pytań metafizycznych” stwarzało niewypełnioną ni
czym lukę między „wiedzą” a „światopoglądem”, czyli pozostawiało
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poza granicą wiedzy nie tylko cały zespół zagadnień etycznych, antro
pologicznych i teologicznych, ale również podawało w wątpliwość
aksjom atykę nauk przyrodniczych. To ostatnie zaś wiązało się ściśle
z przeszkodą drugą; niemożnością filozoficznej, metodologicznej w iary
w bezzałożeniowość. Napięcie między twierdzeniem, że teoria jest uogól
nieniem doświadczenia i nic nie dodaje do faktów, a tezą, że. nie istnieje
fak t niezinterpretow any, wyznacza niejako obszar polemiczny XIX-wiecznej filozofii nauki. W dyskusjach epistemologicznych przełomu
XIX i XX w. kum ulują się problejny podmiotowej i przedmiotowej
zależności wiedzy. Czym jest prawo naukowe? Ekonomicznym zapisem
doświadczenia? Hipotezą projektującą, zależną od dominującego w epoce
paradygm atu? Aprioryczną strukturą, nakładaną przez umysł na zbiór
danych doświadczenia? A jeśli aprioryzm, to czy obiektywnie ważny,
jak kaniowski? Czy zrelatywizowany biologicznie bądź historycznie?
Optymistyczną wiarę w bezwzględną ważność poznania naukowego za
stępuje teraz ostrożne poszukiwanie kompromisu między „ślepym do
świadczeniem” a „pustą teorią”. Tendąncja do zwalczania metafizycz
nych spekulacji, do pozostania w działalności teoretycznej jak najbliżej
faktów, łączy się z przekonaniem, że stru k tu ra nie jest nigdy dana w
doświadczeniu, a porządek teorii jest porządkiem ludzkim. Postępujący
w filozofii naukowej konwencjonalizm przyjm uje tezy trudne do pogo
dzenia z koncepcją praw a naukowego jako indukcyjnego uogólnienia
doświadczenia. Pojawia się „intuicja badacza”, który wybiera fakty
0 największej wydajności, w ykrywa „duszę faktu”. Pojawia się wresz
cie, piękno i harm onia jako kryterium istotne — obok użyteczności
1 ekonomiiczności teorii.
Narastające przekonanie o konwencjonalności wiedzy, o jej zależ
ności od aparatury poznawczej, należącej do biologicznego wyposaże
nia ludzkiego gatunku, ale także o jej relatywności historycznej,
o zmienności i rozwoju teorii, założeń !i paradygmatów, konstytuowało
am biw alentną sytuację filozofii nauki. W licznych nurtach pozytywiz
mu, konwencjonalizmu i pragm atyzm u walczą ze sobą: poczucie klęski
maksym alistycznych uroszczeń intelektu i poczucie wielkości rozumuprawodawcy. Z jednej bowiem strony między podmiotem poznającym
a światem znajduje się i biologia, i kultura, a nierozstrzygniętym py
taniem filozofii pozostaje, czy to biologia determ inuje kulturę poprzez
zakorzenione w sferze prelogicznej naturalne potrzeby i zdolności
poznawczo-twórcze człowieka, czy też natura, a właściwie jedynie
osiągalny ludzki jej wizerunek, jest tworem aktualnego stanu kultury.
Z drugiej jednak strony poczuciu relatywności wiedzy towarzyszy
w zrastająca świadomość absolutnej godności człowieka-demiurga. Ludz

120

Halina Floryńska

kie poznanie bowiem, naw et jeśli nie jest absolutne, jest poznaniem
jedynym , a wszelkie rozważania o noumenie znajdującym się poza
jego horyzontem są pustą spekulacją metafizyczną. Jakiż bowiem jest
możliwy obraz świata, gdy nie ma żadnego? — sformułował to lapi
darne pytanie epoki Poincare, dowodząc zarazem, że antropocentryczna
wiedza jest całkowicie wystarczająca, zapokajająca i potrzeby poznaw
cze, i potrzeby praktyczne; pozwala zrozumieć budowę świata i po
zwala manipulować światem rzeczy, skutecznie w nim działać.
Filozofia nauki — bo ona to przecież wyznaczyła ostatecznie hory
zont epistemologiczny tzw. „przełomu antypozytywistycznego”, zamie
niając naukową pewność w „naukową konw encję” i „porządek teorii”,
zaakceptowała zatem poznanie racjonalne jako wiedzę o ilości, stru k 
turze, relacji; wiedzę obiektywnie ważną, komunikowalną i praktycznie
przydatną, za to rezygnującą z bezpłodnych pytań o „istotę rzeczy”.
„Nie tylko nauka nie pozwala nam poznać istoty rzeczy, ale nie
ma nic, co byłoby zdolne dać nam ją poznać, a gdyby jakiś Bóg ją
znał, nie potrafiłby znaleźć słów dla jej wyrażenia. Nie tylko nie
potrafim y odgadnąć odpowiedzi, lecz naw et gdyby ją nam dano, nie
bylibyśm y w stanie jej zrozumieć; zastanawiam się nawet, czy w' ogóle
rozumiemy pytanie” 2.
Wiemy jednak, że sformułowanie „naukowego obrazu św iata” jako
„jedynego obrazu św iata” (poza potocznym, który obywa się bez praw
ogólnych, koniecznych i powszechnie ważnych, więc nie zasługuje na
uwagę filozofii) spotkało się z gwałtowną negacją. K rytyka XIX-wiecznej nauki znalazła ujście w innym również nurcie, odmawiającym
intelektow i ty tu łu narzędzia poznania i szukających źródeł praw dy
absolutnej w innych dziedzinach ludzkiej aktywności. Odrodzenie m e
tafizyki, reakcja bezpośrednia na kryzys w iary naukowej końca XIX w.,
znalazła w yraz w licznych nurtach refleksji filozoficznej, estetycznej
i religijnej. Ogłosiła, że nauka nie jest jedynym, lecz jednym z możli
wych sposobów konstytuowania obrazu świata: pożytecznym, pragm a
tycznie skutecznym, wręcz koniecznym dla praktycznych działań, ale
bynajm niej nie najważniejszym 7 . punktu widzenia praw dy absolutnej.
*

Zmiana koncepcji poznania, do którego drogą przestał już być
tylko obszar nauki, spowodowała zasadniczą zmianę w koncepcji te
ren u i sposobu wypowiedzi. Nowa wiedza, odwołująca się do przeżycia,
intuicji i emocji wymagała innego niż w modelu pozytywistycznym
s H. Poincare, L a v a le u r de la science, Paris 1970, s. 181 (I wyd. 1905 r.).
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języka. Inne też zaczęła mieć problem y z językiem: nie tylko precyzja
i ekonomiczność, lecz metaforyczność i poetycko pojęta symboliczność
stały się zagadnieniami społecznej komunikacji w dziedzinie filozofii.
Nic zatem dziwnego, że na terenie wypowiedzi o charakterze epistemologicznym natychm iast zjawiła się sztuka — sztuka odwołująca się
do tradycji romantycznej, przypominająca pierwotną, żywą jedność
filozofii, religii i poezji jako dziedzin mitotwórczych czy też sensotwórczych, niosących praw dę istotną a nieweryfikowalną empirycznie.
Sztuka, odwołująca się do tych samych, co, filozoficzna epistemologia,
źródeł „odrodzenia”.
„Filozoficzne podstawy sztuki nowoczesnej, znaczna przy tym część
jej program u — znajdują się u Kanta. N atura nie, jest dla niego danym,
gotowym systemem, w którym człowiek ma swoje miejsce, lecz sta
nowi interpretację narzuconą zjawiskom przez nasz umysł. Bez umysłu
nie ma n atu ry ” s.
K ant powołany na patrona „nowej sztuki”, jej n u rtu ekspresjonistycznego, czyniącego przeżycie i wyraz podstawą dostępnej czło
wiekowi wiedzy — to K ant, który zmienił człowieka-odkrywcę w człowieka-twórcę prawdy, a następnie „twórcę praw dy” w „twórcę mitów”.
Jakże zdumiałby się królewiecki filozof, który pragnął oczyścić wiedzę
z metafizycznych urojeń! K rytyka Czystego Rozumu zrodziła w tym
samym mniej więcej okresie koncepcję wielkich teorii naukowych
Poincarego, niemożliwych wręcz do w eryfikacji bądź falsyfikacji, ale
w niekum ulatyw nym rozwoju nauki zbliżających się do „rzeczy sam ej”,
nigdy nieosiągalnej, oraz estetyczne wyznanie w iary Cham berlaine’a,
zięcia W agnera:' „Wszyscy jesteśm y skazani na mity, dziś jak przed
wiekami, ponieważ dwoistość jest istotą człowieka, a przepaść między
oglądem i rozumem, między przyrodą i jaźnią nie może być inaczej
przekroczona, jak tylko przez m ity” 4.
Sztuka-Absolut.
Neokantyzm i problem y filozofii nauki
przełom u wieków mogą wydawać się dość zaskakującym kontekstem
dla Icznych programów „nowej sztuki” europejskiej, tym bardziej zaś
dla programów formacji, której stylistyczna niejednolitość objęta jest
wspólną nazwą: „polski modernizm”. Jej wyznania w iary stanowią zde
cydowaną negację racjonalności, możliwości umysłu, osiągnięć nauki.
W jej deklaracjach niewiele jest bezpośrednich dowodów znajomości
tekstów i problemów, nurtujących współczesną jej epistemologię. Przy
próbie modelowania tej form acji — próbie uciążliwej i ryzykownej —
8 W. H. Sokel, Der literarisch e E x p ressio nism u s, cyt. za: J. K w iatkowski,
Eleuter, W arszawa 1966, s. 92.
4 Cyt. za: B. Suchodolski, Idea m itu , „Nauka i Sztuka”, 1946, nr 1.
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okazuje się jednak, że formułowana filozofia sztuki (a literatu ry przede
wszystkim) jest — bezpośrednio lub pośrednio — dzięki filozoficznemu
wykształceniu twórców lub wskutek nieświadomego przepojenia pro
blemami epoki — odpowiedzią; jedną z możliwych i koniecznych, za
korzenionych w tradycji k u ltury europejskiej odpowiedzi na zasadnicze
wspólne pytania filozoficzne epoki postpozytywistycznej. Bez klim atu,
k tóry zrodził witalizm, psychologię głębi, socjologię wiedzy, pragm a
tyzm i konwencjonalizm, nie pojawiłby się — przynajm niej w takiej
form ie — program sztuki jako głosu Duszy i Absolutu, program
uzurpujący sobie zajęcie miejsca zdecydowanie równorzędnego lub
przewyższającego miejsce nauki i filozofii nauki w hierarchii dróg
prowadzących do Wiedzy Istotnej. Co więcej, wydaje się, że rozpatry
wanie tej formacji w kontekście ówczesnych problemów ściśle epistemologicznych pozwala wyznaczyć jej właściwe miejsce i odczytać
właściwy sens deklaracji światopoglądowych, które brzmią ekstrem is
tycznie i obrazoburczo — ale tylko jako głos w dyskusji, akcentujący
jeden biegun zagadnień; potraktowane relatyw nie wnoszą także znacz
nie większy stopień poczucia relatywności.
Z dystansu historycznego, którego pozbawieni byli przeciwnicy
tej formacji, nie mam y wątpliwości, iż hasło „sztuki dla sztuki” jest
mistyfikacją, a jego dosłowna interpretacja — nieporozumieniem, szybko
zresztą zarzuconym. Wspólnym mianownikiem występującego jako jego
równoważnik, hasła: „Sztuka dla Absolutu” — jest przede wszystkim
dem onstrowana potrzeba jedności światopoglądu. Zależnie od stopnia
świadomości filozoficznej i stopnia dyskursywności wypowiedzi przyj
m uje to następnie wersje różne. Matuszewski pisze o wrodzonej czło
wiekowi potrzebie metafizyki, Jerzy Żuławski — o konieczności syn
tezy, Przybyszewski — o krzyku duszy, która jest Absolutem, Górski
wręcz — o poszukiwaniu jedności. Postulat syntezy, w ypreparow any
ze stylistycznych ozdobników w rodzaju „nagiej duszy”, „chuci”,
Absolutu i Lucyfera, jest postulatem zniwelowania przepaści między
wiedzą a światopoglądem. Mimo licznych różnic ideowych i metodo
logicznych ten właśnie wymóg stawiany filozofii jest wspólnym m ia
nownikiem łączącym literaturę epoki z filozofią pracy Brzozowskiego,
m etafizyką doświadczalną Abramowskiego i monadologicznym mesjanizmem Lutosławskiego. Filozofia jest światopoglądem wtedy, kiedy
dokonany opis bytu jest zarazem afirm acją wartości i projektem dzia
łania ze względu na postulowane wartości. Nauka sama nie jest świa
topoglądem. W jej ramach mistyfikację stanowi przedmiot, podmiot
i metoda poznania, a także cezura między przedmiotem a podmiotem,
będąca wynikiem metody. Nauka zaspokaja co najwyżej potrzebę czaso
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przestrzennego porządku, tkw iącą w ludzkim umyśle. Ale nie wyczer
puje tym samym wszystkich potrzeb człowieka, a naw et potrzeb jego
umysłu. Sam um ysł bowiem osiąga granice poznania, które konstatuje
jako granice, zatrzym ując się przed nimi jako przed uświadomioną
zaporą wiedzy. M odernistyczni pisarze, zwalczając ograniczenia pozna
nia naukowego i jego uroszczenia do zajęcia całego terenu osiągalnej
wiedzy, zwalczają je przecież posługując się językiem ówczesnej
epistemologii; mówią o relacji podmiot — przedmiot, o zerwaniu
oiągłości czasu, o siatce przyczynowo-skutkowej, która ustatycznia
i porządkuje wielość wrażeń. „Może to było potrzebne, by utrzym ać
gatunek przy życiu, potrzebne, by się przystosować do życia, ale na
tym ucierpiała wewnętrzna, jedyna, pierwotna rzeczywistość: dusza” 5.
W modernistyczne wyznanie w iary wszystkich liczących się wówczas
autorów wpisane są następujące przekonania.
Swoiście ludzką właściwością jest „potrzeba jedności”; potrzeba
światopoglądu tłumaczącego „pełnego człowie.ka”, nie tylko w wymia
rze racjonalnym . Realizacja tej potrzeby jest w arunkiem trw ania
i rozwoju kultury. Ta „potrzeba syntezy” leży u źródeł wszelkich
dziedzin duchowej aktywności człowieka: nauki, filozofii, relligii, sztuki.
Mimo iż ogarniają one różne aspekty bytu, wszystkie m ają tę samą
właściwość: są zasadniczo „konwencjami”, sposobami wprowadzania
ludzkiego porządku w byt.
Zakres i funkcje wymienionych działań syntezotwórczych są histo
rycznie zmienne, zależą od wzajemnych relacji i od aktualnego stopnia
rozwoju wiedzy. Obecnie sztuka właśnie — jeśli spełni pewne w a
runki — może i powinna być dziedziną syntetyczności; dziedziną two
rzenia światopoglądu jako jedności.
Modernistyczna „potrzeba jedności” jest zarazem propozycją antro
pologiczną i postulatem metafizyki. Odwołując się obficie do współ
czesnej im psychologii i filozofii pisarze dowodzą w tekstach eseistycz
nych i prezentują w dziełach sensu stricto literackich, że nie, m a takich
kategorii, które pozwoliłyby opisać „całego człowieka”, człowieka jako
istotę psychofizyczną, myślącą, czującą i pragnącą, kierującą się ra
cjonalnymi pobudkami, świadomymi zamiarami i podświadomymi in
stynktam i. „N atura żywa w kategoriach rozumu zamknąć się nie da”,
nie zdoła też zrozumieć samej siebie, świata i swego miejsca w świeCie,
jeśli chce zrozumieć się tylko jako organizm, element społeczeństwa
czy umysł poznający. „N atura myśli nie jest zdolną objąć ludzkiej
natury. Poza jego siłą intelektu istnieją w nim wyższe stany przeżycia,
dalekie wyżyny pozamyślowe, nie ujęte językiem jej, nie pochwycone
5 S. Przybyszewski, O „nową" sztu k ę , w: W y b ó r pism , W rocław 1966, s. 156.
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jej logiką [...] Praca myśli zdolna jest dać w ręce człowieka władzę
nad przyrodą, tudzież władzę historyczną, wyczerpać zatem jego czyn
fizyczny. Prowadzi również do zwalczenia przesądów, do oparcia życia
na hierarchii siły realnej. W zakresie jednak czynu metafizycznego
potęga jej ma znaczenie czysto pomocnicze” 5 — pisał A rtu r Górski,
a i tak przypisał tu „naturze m yśli” wielką władzę, której sam w in
nych miejscach (zgodnie z duchem epoki) przeczył. Także Żuławski,
Lange, Miciński i inni głosili, że aby osiągnąć władzę nad przyrodą.,
historią, ustanowić „realną hierarchię siły”, myśl wymaga owego „do
d atk u ”, jak nazwał to Leśmian, elementu woli, fantazji, niezdeterm i
nowanego niczym postulatu; irracjonalnej i w oluntarnej strony ludz
kiej natury. Dlatego właśnie „synteza” musi być „m etafizyką”; musi
sięgać korzeniami w prelogiczność, duszę, jaźń, Absolut. Tylko w tedy
jest syntezą rzeczywiście, a nie schematem relacji między zjawiskami,
jaki prezentuje nauka.
Malownicze inw ektyw y pod adresem „głupiego um ysłu” nie mają
bynajm niej — jak już wspomnieliśmy — degradować nauki i negować
jej roli w dziejach kultury. Mają tylko przypominać, że jest ona
zaledwie elementem wiekowego gmachu wiedzy ludzkiej, że sama tak
długo nie jest kulturotw órcza, póki nie zostanie zwieńczona metafizyką,
i że wreszcie w yrasta z tego samego pnia, który tw orzy religię, filo
zofię, sztukę. Dążność poznawcza, pragnienie pewności apodyktycznej,
które skłaniają ludzki gatunek do rozwijania i mnożenia wiedzy —
to nie są właściwości umysłu, tylko właściwości psychiki, której umysł
jest funkcją. „Jest to konieczność wypływająca z treści psychicznej
człowieka, tkwiąca w głębi jego w ewnętrznej istoty. Przekonywa nas
o tym psychologia i historia, to jest doświadczenie i obserwacja. Gdzie
tylko człowiek się uspołecznił, tam pojawiała się sztuka i nauka lub
jej naiwne surogaty, a właściwie embriony, zarodki ” 7. Porządnie, od
w ołując się do doświadczenia nauki właśnie, wykłada Matuszewski
tezę o konwencjonalności wszelkiej teorii ogólnej z jednej strony,
a z drugiej — o zakorzenieniu jej potrzeby w najgłębszych, n atural
nych w arstw ach istoty ludzkiej. Teza ta powtarza się we wszystkich
młodopolskich refleksjach natu ry epistemologicznej. „Potrzeba jed
ności” jest motorem kultury, a systemotwórcza działalność człowieka
wyznacza jej rozwój i etapy. Idee ogólne, nie przedstawiające, lecz
tworzące rzeczywistość — mówi Żuławski — to idee-wyobrażenia bądź
o porządku przyrody, bądź o porządku życia. Zaspokojenie naturalnej
potrzeby jedności realizuje się albo w kreowanym „porządku rzeczywis
8 A. Górski, M on salw at. R ze c z o M ick iew ic zu , Kraków 1908, s. 108.
7 I. Matuszewski, C ele sztu k i, w: O sztu ce i k ry tc e , Warszawa 1965, s. 140.
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tości”, który proponuje nauka, albo w „harm onii możliwości”, postulo
wanej prze,z sztukę — tw ierdzi Lange. Wszelkie ogólne koncepcje bytu
są tw oram i człowieka. Wszystkie — naukowe, metafizyczne, artystycz
ne — obrazy świata są „obrazami”, m ają mimo wszelkich różnic ten
sam elem ent „konwencjonalności”. Dzięki tym uogólnieniom człowiek
niie czuje się na obszarach wszechświata bezradny jak zbłąkany w ędro
wiec w pustyni lub jak żeglarz na morzu pozbawiony busoli. Rozumie
lub p r z y p u s z c z a przynajm niej, że rozumie, co się dokoła niego
dzieje, i wie, gdzie są bieguny świata. I przeświadczenie o tym — złudne, czy niezłudne, mniejsza o to — sprawia mu rozkosz umysłową i daje
względny spokój i równowagę ducha” 8.
Alogiczny, intuicyjny, wyobrażeniowy elem ent znajduje się u pod
łoża i u finału poznania. Jest nieodzownym elementem powodującym
pierwsze założenie każdej teorii i ostatni wniosek każdego systemu
myśli. „Powstanie tych praw d” — pisze Leśmian — „byłoby nie
możliwe bez uprzedniego powstania rozkazodawczej baśni. Musi ona
um ysł oczarować, zagrzać do pracy, pomimo iż ten sam niewdzięcz
ny um ysł odrzuci ją potem jako zbyteczny, szkodliwy i fantastyczny
zagrzewek [...] Nawet nuka ścisła, logiczna nauka, nie może się obejść
bez wzgardzonej przez siebie baśniowości” 9.
Wywody Leśmiana są prezentacją i uzasadnieniem słuszności filo
zofii Bergsonowskiej. W całej jednak refleksji filozoficznej i estetycz
nej modernizmu od początku istnieją wątki, które korespondują, a na
stępnie uzasadniają powszechną później i łatw ą asymilację tej postaci
filozofii życia. Asymilację stosownie do potrzeb — podkreślmy — nie
zaś identyczność lub zależność, bo analiza porównawcza albo w ykazuje
różnice dość zasadnicze (np. w wypadku modernistycznych koncepcji
Absolutu), albo jest wręcz niemożliwa wobec niekompletności porów
nawczego m ateriału i — oczywiście — niewspółmierności filozofującej
eseistyki polskiej wobec wielkiego francuskiego filozofa. U podstaw
m odernistycznej epistemologii leży bowiem dość przedziwna zbit
ka romantyczno-Spencerowsko-Schopenhauerowsko-Nietzscheańska. Jej
kw intesencją jednak jest przekonanie, że oparta na poznaniu umysło
wym nauka „daje syntezę, że tak powiemy, anatomiczną wszechświata,
buduje jego szkielet i odsłania ustrój ukrytego mechanizmu życia;
sztuka pragnie dać syntezę samego życia, nie jego schematu, pragnie
odtworzyć sam drgający organizm, nie jego plan abstrakcyjny” 10. Sa
8 I b id e m , s. 141.
•
B. Leśmian, Z ro z m y ś la ń o
1959, s. 31.
10 I. M atuszewski, op. cit.
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mo życie zaś to przedm iot metafizyki. To istota ukryta poza zjawis
kami, to zasada poza partykularnością, To byt, do którego um ysł nie
ma dostępu; kom unikuje się z nim intuicja.
Tym akurat zagadnieniom: intuicji jako władzy docierającej do
istoty; władzy, dzięki której dusza lub jaźń człowieka, łącząca go
z uniw ersalną zasadą życia, przemawia językiem sztuki, poświęcona
jest bogata i wyczerpująca literatu ra przedmiotu. Sam problem został
sformułowany w program ach estetycznych najdobitniej; artysta to jed
nostka wybitna, przez którą przemawia Absolut. Zamknięcie oczu na
stworzoną przez umysł rzeczywistość zjawiskową dopuszcza do głosu
duszę, „ja głębokie”, tożsame z rzeczywistością Absolutną, z życiem
samym. Intuicja jest przeżyciem, bezpośrednim doświadczeniem owej
jedności. Z punktu widzenia um ysłu i jego wiedzy dyskursyw nej
w sztuce objawia się zatem „podświadomość” czy „nieświadomość”,
intuicyjno-em ocjonalno-w oluntarna sfera ludzkiej psychiki, której naj
bardziej powierzchniową w arstw ę stanowi intelektualny kontakt z rze
czywistością zmysłową. Ten aspekt modernistycznej epistemologii zo
stał wyczerpująco już chyba skomentowany, a naw et — w ydaje się —
nadm iernie zabsolutyzowany. Bo kiedy powie się ostatecznie — i zgod
nie z tekstam i — że sztuka jest głosem Absolutu i głosem duszy (czyli
nieświadomości) z Absolutem tożsamej, pojawiają się problem y zasad
nicze dla zrozumienia modernistycznego panestetyzmu. Podstawą sztu
ki, jedynej aktualnie dziedziny metafizyki, jest intuicyjne przeżycie.
Ale co to znaczy „sztuka” w takim razie? W modernistycznej estetyce
używa się tego term inu w trzech znaczeniach, nie precyzując jednak
zakresów. Mówi się na przem ian o stanie ekstazy twórczej, o dziele
jako wytworze tej ekstazy oraz o ogóle dzieł (w dodatku — wybitnych).
Znaczenie pierwsze jest stosunkowo najprostsze, zakorzenione w ro
m antycznej teorii poznania. A rtysta — jednostka w ybitna jest wypo
sażony w zdolność bezpośredniego, intuicyjnego poznania istoty bytu.
Poznanie to jest przeżyciem, momentem uchwycenia owej całości,
niedostępnej umysłowi. Ale właśnie jest momentem olśnienia i prze
życiem „pod progiem świadomości”, czyli ex definitione jest niewerbalizowalne i niekomunikowalne, a poddane refleksji traci w alor bez
pośredniości. Znaczenie drugie — dzieło sztuki jako ekspresja doświad
czenia bezpośredniego wprowadza problem m ediatyzacji i uprzedmio
towienia niewerbalizowanych treści intuicji. W znaczeniu trzecim na
tom iast sztuka jako głos Absolutu staje się problemem kultury, jej
rozwoju, prawidłowości i celu. A co więcej, ponieważ rozwój sztuki
utożsamiany jest z rozwojem ducha, staje się zagadnieniem teleologii
dziejów.
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Pewne fragm enty modernistycznej estetyki zdają się wprawdzie
sugerować odkrytą przez „nową sztukę” możliwość „pozakodowej ko
m unikacji” — jak nazwał tę utopię artystyczną Jan Prokop n . Ekspresja
aktu intuicyjnego poznania miała się także odbywać „pod progiem
świadomości”, poza logiczną asocjacją wrażeń, dzięki czemu dzieło
sztuki mogło być syntetycznym odtworzeniem duszy we „wszelkich
jej przejaw ach”. Dowodzeniem, że to ja głębokie em anuje bezpośred
nio swoje alogiczne treści, zajmował się głównie Przybyszewski we
wczesnych pismach programowych. Nawet jednak w tekstach „pro
roka nagiej duszy” należy położyć tę tezę na karb histerii polemicznej.
L iteratura omawianej form acji w yraźnie dowodzi jej świadomości, że
to nie transcendencja ani jaźń przem awia przez sztukę, lecz indy
w idualny podmiot, zmysłowo-duchowy, zakorzeniony historycznie, spo
łecznie i narodowo. I jako taki tw orzy sztukę, która ma pełnić funkcję
metafizyki. Postulat, aby tę funkcję pełniła, też jest ekspresją prze
żytego faktu bycia indyw iduum zmysłowo-duchowym i zakorzenionym
historycznie.
P o t r z e b a s y m b o l u . Teoria komunikacji bezpośredniej po
przez sugestię i nastrój nie jest zdolna ukryć, że ta bezpośredniość
wymaga przedm iotu zmysłowego jako mediacji. Ale głównym proble
mem estetycznym jest „symbol”, a w tym wypadku jego zmysłowość,
konwencjonalność (acz szczególnego rodzaju) i funkcje komunikacyjne
są już przedmiotem refleksji teoretycznej. Symbol jest co prawda in
dyw idualny i subiektywny, oddzielony starannie od alegorii, prezen
tuje totalność doświadczenia wewnętrznego. Niemniej jednak od P rzy
byszewskiego do Matuszewskiego, od Miriama do Ortwina — cała ple
jada twórców młodopolskich, prezentujących różne odłamy poglądów,
zgadza się, że jest to przedmiot zmysłowy, włączony w proces komu
nikacji kulturow ej. Skonstruowany jednak tak, aby poprzez zmysło
wość odsyłał do uniwersalnej głębi życia. N ader krytyczna polemika
z filozofią naukową, z wiedzą racjonalną, która posługuje się sym
bolami umysłu, nie tylko nie przysłaniała, ale można przypuszczać,
że umożliwiła świadomość, iż niemożliwe jest bezpośrednie „dotknię
cie” Absolutu i wprowadzenie tego doświadczenia w obieg kulturowy.
Między doświadczeniem bezpośrednim i kulturą znajduje się podmiot —
„ja”, wytwórca znaków i znaczeń. „Nie wolno dotykać przedmiotów
bezpośrednio” 12 — wołał Leśmian. Metafizyka nie jest już rom an
11 J. Prokop, Ż y w i o ł w y z w o l o n y , Kraków 1978.
12 B. Leśmian, Z n a czen ie p o ś r e d n ic tw a w m e ta fiz y c e
S z k ic e lite rac kie, W arszawa 1959.
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tycznym objawieniem, lecz najistotniejszą, twórczą częścią kultury.
Jesteśm y bowiem skazani na symbol, mówią: Żuławski, Lange, Jellenta, Miciński, Leśmian, Ortwin i wszyscy inni. Myślimy symbolami.
W symbolach-syntezach prezentujem y nasze doświadczenie uniw ersal
ności życia. Bezpośrednie doświadczenie intuicyjne, być może, jest
zawsze doświadczeniem tych samych treści. Być może — gdyż jest
bezpośrednio niekomunikowalne. Ujm ujem y je jednak językiem nam
dostępnym i zawsze zdeterminowanym przez aktualny stan kultury.
„Tragedia jest jedna i tym mocniejsza, niezwalczona, że symbol jest
naszą koniecznością człowieczą. Tedy chwytamy go i odrzucić musimy
rychło, jako nie to jeszcze — i znowu w niepokoju tw orzym y następ
ny — i tak wyjpalamy ślady niestygnącej nigdy, nieukojonej Miłości
naszej” 13.
Naprawdę więc pytaniem głównym młodopolskiej filozofii sztuki
nie jest, wbrew sugestiom oratorskim: jak w yraża się „naga dusza”,
lecz: jak na aktualnym etapie rozwoju k u ltu ry zbudować wiedzę istot
ną opierając się na doświadczeniu wewnętrznym. Od filozoficznego
obrazu „ja” zależy bowiem koncepcja bytu, Absolutu i historii. Pod
miot twórczy — producent znaków i znaczeń ma przedstawić teraz
własną, na m iarę czasów — metafizykę. Uniwersalną — bo zakorze
nioną w doświadczeniu w ewnętrznym i zrelatywizowaną historycznie
wobec aktualnego etapu doświadczenia gatunkowego. Albowiem „nikt
z nas nie powiedział o sobie, że stworzył coś skończonego — to tylko
Wy macie waszych ogólnie zaaprobowanych geniuszów — naszym
pragnieniem , naszą tęsknotą to tylko być Janem Chrzcicielem dla
tego, który przyjdzie, dla Potężnego, dla Mocnego, dla Nieśmiertelnego;
Geniusza, w którym się Absolut uświadomi” w.
„Sym bol” zatem we wszystkich znaczeniach, jakie nadawali mu
moderniści, przynależał także, wraz z innym i rodzajami aktywności
poznawczej, do dziedziny ludzkiego poznania. Odsyłał do Absolutu, ale
sam absolutny nie był; w brew częstym wówczas deklaracjom — takiej
absolutności filozofia młodopolska w ogóle nie dopuszczała. Jej możli
wość pojawiała się momentami tam tylko, gdzie „intuicja” mogła być
tożsama z „objawieniem”; pewności wiedzy metafizycznej dowodzi np.
Wincenty Lutosławski. Generalnie jednak uznanie nieprzekraczalnej
bariery między intuicyjnym doświadczeniem, zmysłowym znakiem
i racjonalną refleksją prowadziło do przekonania o zamknięciu wszel
kiej wiedzy i twórczości „w ludzkim horyzoncie”, w „granicach czło!S A. Baumfeld, Polsk a m y ś l m e s ja n isty c z n a , W arszawa 1910, s. 85.
*4 S. Przybyszewski, op. cit., s. 159.
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wieczeństwa”, o przeznaczeniu ludzkiej istoty, która zawsze um iera
na progu wiedzy, „o jeden dzień za wcześnie” I5.
Symbol zatem był historycznie zmienny. Ewoluował wraz z kul
turą. A właściwie był czynnikiem tworzącym kulturę, jej zasadniczym
generatorem . Ta konstatacja prowadziła do rozważań nad możliwością
kulturow ej m anipulacji znakami; ich tworzenia, świadomego kulturo
twórczej funkcji. Powraca w ten sposób — aczkolwiek bez odwołań
źródłowych — rom antyczny postulat „nowej mitologii”, w której czyn
nik świadomości, połączony z zakorzenieniem w objawieniu pierw ot
nym, a także z fantazją i wyobraźnią poetycką, miał stanowić walor
i znamię współczesności. Do tego w ątku wypadnie jeszcze powrócić.
W tym miejscu istotny jest motyw historycznej zmienności symbolu
i jego postępowej ewolucji. Albowiem „różnymi znakami uderza w nas
Nieskończoność i różnymi się z nas w yrywa w widzialność” 16.
Motyw ten to pierwszy kłopot z pytaniem, co to znaczy, że sztuka
musi być symboliczna, aby pełnić funkcję metafizyki. Kłopot drugi:
co modernistyczna panestetyka w ogóle rozumie przez „symbol”?
A utorka nie ma ambicji zreferowania młodopolskich koncepcji symr
bolu ani stworzenia jakiejkolwiek jego teorii. Bogata w ostatnich la
tach literatura przedm iotu jest tu odniesieniem dostatecznym 17. Idzie
tu tylko o podkreślenie tych elementów estetyki i praktyki literackiej,
dzięki którym sztuka-m etafizyka bynajm niej nie ma być symboliczna
i tylko symboliczna, lecz posługując się symbolami jako znakami ma
być mitotwórcza. Poprzestanie na sugerowanej przez Przybyszewskiego,
Miriama, w pewnej mierze także Żuławskiego, relacji między intuicyj
nym doświadczeniem a jego ekspresją w postaci symbr u — jednostko
wego, jednorazowego i integralnego znaku — okazuje się dalece nie
w ystarczające dla interpretacji samych utworów tej epoki. Bo utw ory
właśnie są przedmiotami, sposobami ekspresji twórczego ja, a nie same
symbole, stanowiące ich elementy. Dla historii literatu ry bardzo ważną
częścią twórczości tej epoki jest liryka, która rzeczywiście spełnia po
stulowane w poetyce modernistycznej warunki; tworzy nastrojowy lub
symboliczny ekwiwalent stanu świadomości. To natomiast, co głównie
pozwala modelować światopogląd epoki, to eseistyka, powieści, dra
maty. Tutaj najważniejsza jest nie relacja między „duszą tw órcy”
a symbolem, lecz relacje między samymi symbolami, a przede wszyst
15 Sform ułowanie powtarzające się w tekstach J. Żuławskiego. Ten sapi m o
tyw w utworach A. Górskiego, M. Komornickiej, A. Langego i T. Micińskiego.
18 A. Baum feld, op. cit., s. 85.
17
Z literatury najnowszej zob. głów nie M. Podraza-Kwiatkowska, S y m b o l iz m
i s y m b o li k a w p o e z ji M ło d e j P olski, Kraków 1975.
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kim między symbolem a dotychczasową tradycją kulturową. Głosząc
konieczność symboli subiektywnych i indywidualnych literatu ra mo
dernistyczna, jak niewiele epok przedtem, mówi głównie językiem
kultury. A głosząc konieczność symbolu jako ekspresji wtajemniczenia
metafizycznego, posługuje się jednym tchem obrazem dzikiej róży,
Prometeusza, Chrystusa i Zawiszy Czarnego.
Symbolizm m odernistyczny kontynuuje rzeczywiście (i konstruuje
z prem edytacją tę tradycję) romantyczną filozofię sztuki jako dziedziny
istotnego poznania i jego symbolicznej fekspresji. Odwołajmy się zatem
do romantycznej definicji. „Prawdziwą biblią symboliczną romantyków
stało się ogromne dzieło F. Creuzera [...]. Creuzer wyłożył teorię sym
bolu, która kodyfikowała wcześniejsze spostrzeżenia, a zarazem stała
się normą zarówno dla romantyków, jak i dla symbolistów. Organicz
nym i cechami symbolu dla Creuzera były: momentalność, totalność,
niezgłębioność jego początku, konieczność” 18.
Konieczność symbolu i wszelkiej ekspresji doświadczenia w ew nętrz
nego to według modernizmu jego zakorzenienie w „istocie człowie
czeństwa”. Konieczność jest znamieniem zarówno alogicznego poznania,
jak i jego ekspresji. Jest także znamieniem jego treści, ale nie samego
znaku, lecz jego treści kulturowo interpretow anej; zawartego w nim
wymagania i postulatu etycznego. Z tym zgadzają się wszyscy twórcy
programów modernistycznych. W tej właściwości widzą fundam entalną
różnicę między metafizyczną wiedzą, jaką niesie sztuka, a nauką, która
jest tylko konstrukcją umysłu i nie posiada zakorzenienia w „naturze”
(co nie znaczy: w przyrodzie, lecz w głębokiej zasadzie, leżącej u pod
łoża zarówno biologiczności, jak i duchowości człowieka). „Symbole
um ysłu twórczego noszą na sobie jakoweś piętno konieczności, jak
gdyby z natury rzeczy samych, z ich istoty wew nętrznej wypływały.
Mitologia, metafizyka, poezja zawierają w sobie pewną symbolikę
wieczną i konieczną” 19.
„Niezgłębioność początków” wydaje się sprawą oczywistą. Totalność
to kwestia przeżycia i intencji twórczej. Symbol ma być syntezą ca
łości życia we wszystkich jego przejawach, ale jako w ytw ór kulturow y
zawsze nosi piętno partykularności i relatywności historycznej. Jest
to „totalność” na miarę epoki. „Momentalność” natom iast stanowi po
ważny problem. Momentalność to pełna synchronia. Pozwala na pre
zentację sytuacji tylko, ale dla literatu ry modernistycznej sytuacja
jest zaledwie punktem wyjściowym dla „dziejów ducha przez sztukę”,
18 P. Creuzer, Id een zu einer P h y sik d es S y m b o l s u n d d es M yth u s, cyt. za:
M. Janion, R o m a n ty c z n a gorączka, Warszawa 1975, s. 260.
19 A. Lange, S tu d ia i w rażen ia, Warszawa 1900, s. 95.
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historiozofii i teleologii. W postulacie, aby literatura była m etafizyką
i światopoglądem, zaw arty jest zarazem postulat natychmiastowego
przekroczenia synchronicznej relacji między „stanem duszy” a ekspre
sją, postulat diachroniczności. Sztuka nie ma być tylko d e m o n s t r a 
c j ą doświadczenia wewnętrznego. Sztuka musi być jego f a b u l a 
r y z a c j ą . Światopogląd bowiem, czyli to, czego wymagań nie zaspo
kaja wiedza naukowa, to potrzeba całości, potrzeba wzoru etycznego
i potrzeba perspektyw y zapewniającej wolność twórczą.
P o t r z e b a m i t u . Filozofia polskiego modernizmu literackiego
postuluje — na podstawie doświadczenia wewnętrznego, intuicyjnego
poznania istoty — nie symbol bynajm niej, lecz mit. Domaga Się takiej
fabularyzacji doświadczenia wewnętrznego, która zdolna jest stawić
opór opisowej i schematycznej nauce o profilu pozytywistycznym.
Domaga się m etafizyki nie ukryw ającej żadnego rodzaju determ inizrm r
biologicznego, społecznego, poznawczego, ale organizującej je w obraz
bytu, zapewniający „minimum wolności i twórczości”, wyznaczający
człowiekowi jego właściwe miejsce: twórcy k u ltu ry jako dziedziny
swoiście ludzkiej, zakorzenionej w naturze i zdążającej do Absolutu.
Właściwa danej kulturze koncepcja Absolutu zaś to ideał moralny na
m iarę epoki. Pisarze Młodej Polski wiedzą bowiem i głoszą, że ideał
umieszczony jako cel dziejów — nie o celu dziejów tylko mówi, lecz
głównie o epoce, która go stworzyła. L iteratura zatem, zajmująca miejs
ce filozofii i metafizyki, musi zastąpić naukę, która pozwala tylko na j
opis d schemat rzeczywistości. L iteratura proponuje syntezę: opisu i postuła tu. I opis, i postulat z konieczności są na miarę czasów, ale i opis,
i postulat sięgają do „istoty rzeczy”. Oparte są na przeżyciu jedności, na
intuicyjnym doświadczeniu noumenu. Dlatego też zdolne są do genero
wania przyszłości w myśl „przeznaczenia człowieka”. Przeznaczenia tego
oczywiście nie należy rozumieć dosłownie. Fabularyzacja doświadczenia
„życia”, czyli twórczej zasady bytu, jest swoiście konwencjonalna
i zamknięta w granicach ludzkiego poznania: refleksji i języka, jak
mówiliśmy. Ale fabularyzacja ta, aby zrealizować postulat „spełnienia \
przeznaczenia w granicach człowieczeństwa”, musi stworzyć taki opis
bytu, przyrody, człowieka, historii i przeznaczenia, aby przeszłość była
spełnioną twórczością, a przyszłość zadaniem do realizacji. Innym i sło
wy, musi wszelkim determinizmom przeciwstawić taki mit, który
pozwoli zaakceptować przeszłość jako dzieło dokonane, opisać teraź
niejszość jako tworzenie i postulować przyszłość jako zadanie. Lite
ratu ra polskiego modernizmu domaga się od samej siebie mitu. Domaga
się metafizyki, historiozofii, antropologii i teleologii, wiedząc, że
wszystkie te konstrukcje są konstrukcjam i właśnie, czyłi „baśniami”
fabularyzującym i doświadczenie nieprzekładalne w prost na język kul-
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tury. Modernizm wie jednak bardziej, niż głosi explicite, że każda taka
fabularyzacja wprowadza — jak mówi Jellenta — nowe obszary duszy
w dziejowość. I tw orzy dzieła, które są pretensjonalne i naiwne jako
„wyznania w iary”, ale okazują się znacznie mniej pretensjonalne
i naiwne, jeśli odczytuje się je jako propozycje mitycznego opisu-postulatu.
Doświadczenie wewnętrzne zatem posiada wartość kulturową, staje
się „faktem dziejowym” wtedy tylko, gdy zostanie przetransponowane
na język mitu. Niemal wszyscy pisarze modernistyczni niechętnie tra k 
tu ją zamknięcie się w kręgu przeżyciowym bez prób wprowadzenia
przeżycia do procesu społecznej komunikacji. Tak rozumiany m isty
cyzm wyklucza bowiem dwie zasadnicze komponenty literatu ry mitotwórczej. Po pierwsze — uniemożliwia kostatację, opis i aprobatę
dysharmoniii i rozdarcia, które uświadamiają się w pełni w momencie
przekładu intuicji na fabułę, a właśnie ta dysharmonia między prze
żywającym ja głębokim a kom unikacyjnym indywiduum jest konsty
tutyw ną cechą modernistycznej antropologii. Po drugie — uniemożli
wia aksjologię, konieczną podstawę światopoglądu.
W literaturze epoki słabe są dowody znajomości filozofii m itu
Schellinga (poza Zdziechowskim jedynie), chociaż programowa kon
tynuacja tradycji romantycznej pozwala na asymilację treści, które
anonimowo już zakorzeniły się w kulturze. Jest jednak ta literatura
ilustracją ^tezy Schellinga, iż wiedza metafizyczna nie da się sform u
łować w kategoriach praw przyrody, musi przybrać postać opowieści
historycznej. Opowieść historyczna stanowi ak t afirm acji wartości,
żaden bowiem system wartości nie jest wywodliwy z doświadczenia.
W tym punkcie zwolennicy nowej sztuki pozostają w zgodzie ze swoim
surowym krytykiem , Stanisławem Brzozowskim. P rzyjęty system w ar
tości zakorzeniony w przeżyciu jest podstawą konstrukcji faktów, pod
staw ą opowieści traktującej o życiu, historii, biografii indywidualnej.
Pełni w kulturze funkcję Prawa.
Potrzeba aksjologii i przekonanie, że stworzyć ją może tylko lite
ratu ra o am bicjach mitotwórczych, wyjaśnia w pewnej mierze, dla
czego pisarze młodopolscy tak chętnie posługiwali się, zamiast postu
lowanych symboli indywidualnych, subiektywnych i oryginalnych, ele
m entam i m itów wszelkich k u ltu r i epok. Wielu z nich zresztą (Lange,
Jellenta, Miciński) demonstrowało sporą erudycję w zakresie aktual
nego mitoznawstwa, religioznawstwa i antropologii. Kiedy jest mowa
o mitologii ludów prym itywnych, o pierw otnych wierzeniach religij
nych, wyraźnie zostaje zaznaczona różnica między mitem zastępującym
wiedzę w „dzieciństwie ludzkości” a mitem syntetyzującym wszelką
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wiedzę wobec niedoskonałości i niepełności innych jej form. Mity
prym ityw ne dawały głównie najprostsze wyjaśnienia przyrodnicze, li
teratura mitotwórcza jest metafizyką nadbudowaną n a d poznaniem
naukowym przyrody, historii i społeczeństwa. Niemniej jednak uświa
dam iając sobie różnice funkcjonalne, młodopolscy pisarze tropią w mi
tach, legendach i wierzeniach wszystkich epok i k u ltu r to, co wspólne:
nie fabułę ani same symbole, lecz pewną zasadniczą strukturę prze
konań i oczekiwań, która ma świadczyć właśnie o zasadniczej jedności
natury gatunkowej, znajdującej wyraz w próbach tłumaczenia i w ar
tościowania bytu. „Gdybyśmy [...] zredukowali chemicznie wszystkie
istniejące baśnie do kilku typów zasadniczych, elementarnych, mogli
byśmy wyrozumieć tajem nicę twórczości literackiej i psychologicz
n e j” 29 — twierdzi Lange, dodając, że więcej niż 40 wieków ludzkiej
k ultury mieści się w tych baśniach.
Zasadnicza jedność stru k tu ry metafizycznego obrazu świata to do
wód na jego przedmiotową ważność, dowód, że rzeczywiście odnosi się
on do istoty bytu i istoty gatunkowej człowieka. Natomiast funkcjo
nalna zmienność wątków mitycznych, ewolucja ich sensów i genero
wanych przez nie wartości to dowód na „ewolucję ducha”, na auten
tyczność kulturow ej twórczości, która nie jest tylko dziedziną fantazji,
lecz rzeczywiście tworzy byt, tworząc sensy i wartości. K onstruując
m it w łasny dokonuje literatura m odernistyczna operacji głównie na
znanych motywach mitycznych, uw ydatniając tym samym zarazem ich
ciągłość i zmienność. A zmienność to niejako „przyrost” wartości, co
raz większa dominacja postulatu nad faktem. Modernizm, m anipulując
m item Arkadii, Prometeusza, Lucyfera, Chrystusa itp., zdaje się być
stosunkowo blisko współczesnej herm eneutyki i filozofii mitu, która
głosi, że z jednej strony, budując metafizykę, nie zaś fikcję literacką,
nie możemy uważać się za „twórców m itu”, lecz za jego „chwilowych
odkrywców”, ale z drugiej strony — celem sztuki mitotwórczej jest
organizacja chaosu świata taka, aby stał się on „możliwością inicja
tyw y wobec świata”. Modernistyczny postulat tworzenia mitów i sym
boli na m iarę epoki zdaje się głosić, że chociaż metafizyczna istota
bytu jest wciąż ta sama, to w historii wciąż inaczej odbieramy jej
znaki; zmienia się zatem nasza metafizyczna rola w bycie wraz ze
sposobem, w jaki usiłujem y ją modelować. Mit, fabularyzacja m eta
fizycznego wtajemniczenia, „jest każdorazowym wcieleniem się owej
metafizycznej idei absolutnego fatum , m anifestacją tegoż w świecie ze
w nętrznej rzeczywistości [...] Niechybnie samo owo m isterium jest
absolutnym i niezmiennym, ale człowiek wedle każdorazowego stanu
n Ib id e m , s. 266.
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swej umysłowości umiejscawia je bliżej lub dalej [...] W gruncie rzeczy
wszelkie Fatum, które nas ściga, w nas ma swe źródło, z nas czerpie
swe dopływy i do nas w raca” 21. Kulturotwórczą wartość m itu wyzna
cza zakres przyznawanej człowiekowi wolności. Opisowa, w yjaśniająca
funkcja m itu jest formą przejawiania się jego funkcji projektodawczej.
Spróbujm y pod tym kątem spojrzeć na modernistyczną metafizykę
i zobaczyć, jaki opis sytuacji egzystencjalnej, zatem jakie wyobrażenie
0 relacji determ inizm u i wolności proponuje ona gatunkowi ludzkiemu
1 twórcom kultury. Nie chodzi tu taj o zrelacjonowanie tem atu „Mit
w Młodej Polsce”. Istnieją już liczne opracowania tego zagadnienia,
i monograficzne, i tematyczne 22. Chodzi tylko o przedstawienie stru k 
tu ry tego światopoglądu ze względu na jego właściwości i możliwości
mitotwórcze. O pierwszej właściwości była mowa dotychczas; wszelka
metafizyka, która jest konieczna, jest z a k o r z e n i o n ą w Absolucie
B a ś n i ą . Baśń ta jest w elementach tworem indywidualnym, bowiem
tylko „ja”, i to szczególnie uprzywilejowane, może być podmiotem
metafizycznego wtajemniczenia. Ale baśń ta funkcjonuje w kulturze,
która jest jedyną dziedziną komunikacji i — tym samym — gatunko
wej twórczości.
Koncepcja twórczości zaś — to stosunek danej k u ltury do pojęcia
Fatum — mówią zgodnie moderniści. Wiedzy racjonalnej m ają do
zarzucenia to głównie, że zamyka ludzki gatunek w granicach Fatum,
nie pozostawia miejsca dla wolności. „Fatum przyrodnicze”, „Fatum
społeczne”. Ewolucjonizm pozytywistyczny skazuje kulturę na pozorność tylko, na realizację biologicznych celów gatunkowych, wyklucza
jących wartość indywidualnych działań. Współczesna k ultura dotych
czas potrafiła przeciwstawić temu przyrodniczemu determinizmowi
tylko inny, atawistyczny rodzaj fatalizmu — dogmat religijny, uzależ
niający człowieka od transcendentnej Opatrzności.
„Każda kultura myśli” — mówi Górski — „wprowadza ducha w labi
ry n t fatum — każdy prometeizm ma swoje skały Kaukazu”. Wolność
człowieka ograniczona jest wtedy: przez naturę, przez pojęcie bóstwa
i przez drugiego człow ieka23. Ratunkiem przeciw kulturze myśli, czyli
21 O. Ortwin, U topie o d ram acie, w: M yśl te a tra ln a M ło d ej P olski, Warszawa
1966, s. 170—171.
22 Zob. np. W. Bolecki, Historia i biografia. „O p ow ieści b io g r a ficz n e’’ W. B e 
renta, Wrocław 1978; H. Filipkowska, W śród b o g ó w i b o h ateró w , W arszawa 1973;
M. Jankowiak, F u n k cja m i t u w pro zie P r z y b y s z e w s k ie g o i B eren ta, w: P r o b le m y
li te r a tu r y p o ls k ie j 1S90— 1939, seria I, Wrocław 1972; F. Ziejka, W k r ę g u m i t ó w
polskich, Kraków 1971; M ło do po lsk i ś w ia t w y o b ra źn i, Kraków 1977, red. M. Podraza-Kwiatkowska.
23 A. Górski, op. cit., s. 213.
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przeciw dezintegracji i dewaluacji k u ltury — jest proponowany przez
nową sztukę mit. „Stawia ekspresjonizm widza czy też czytelnika wo
bec najzawilszych, najgłębszych i najtragiczniejszych pytań, jakie ludz
kość — już prawie dwa tysiące lat tem u — sobie postawiła — roz
poznanie (Gnozis), czym byliśmy, czym się staliśmy — gdzieśmy byli,
lub dokąd się dostaliśmy, dokąd dążymy i od czego (lub kogo) wyzwolić
się mamy, czym są narodziny, a czym powtórne odrodzenia, czym ży
cie, a śmierć. To są pytania, które Sztuka (w najogólniejszym znaczeniu:
uzmysłowienia twórcze stanu duszy człowieka, kiedy w nim dusza
niższa, dusza rozporządzająca pięciu zmysłami, gaśnie, a z niej, tego
znikomego mieszkania Ducha, wyzwala się «Atman», «Pneumo», Duch
i wraz z gaśnięciem wszelkiej świadomości konkretnej [...] tonie w świe
tle przedbytowego istnienia) — rozwiązać pragnęła w ekspresjonizmie,
jaki wywołała nauka chrześcijańska [...] i do rozwiązania tego samego
pytania dąży nowoczesny «ekspresjonizm», który z taką już wprost
rozpaczną pożądliwością szuka «nowego mytu» nowej wiary, bo ta
urzędowa, dogmatyczna, skostniała już go nie zadowalnia” M.
B a ś ń o ż y c i u . „Czym byliśmy, gdzieśmy byli”. Odpowiedź na
pytanie, gdzie zaczyna się „początek”, to obraz własny społeczeństwa,
w ykładnik jego teorii o sobie — pisze Nina Assorodobraj. Legenda
o początku jest sposobem zawłaszczania przeszłości, włączania jej do
teraźniejszości 2S.
L iteratura modernistyczna proponuje obszerny repertuar „mitów
0 początku”. R epertuar ten na dodatek nie jest dokonanym wyborem,
lecz całością. Wielość początków i wielość możliwych poziomów ich
fabularyzacji przynależy do repertuaru możliwych sposobów ekspresji
przeżycia. Mit kosmogoniczny, mit religijny, mit antropologiczny...
Sposoby fabularyzacji przeżycia źródłowości w ystępują u każdego nie
mal autora w co najm niej dwu wersjach: początku życia—przyrody
1 początku życia—kultury. Dominuje symboliczno-kosmogoniczna „baśń
o ż y d u ”. „Niebo, które jest nad nami, i ziemia, która jest ppd nami —
są stworzycielami człowieka i początkiem wszystkich rzeczy” 26 —
rozpoczyna Lange rekonstrukcję polinezyjskiej wersji wspólnego wszel
kim kulturom mitu, że niegdyś ziemia i niebo stanowiły jedność, a sfera
„rozdzielenia” je^t terenem ich dzieci. „Jest taka jedna baśń, wspólna
tęsknotom wszechziemi i wszech ludów: Bóg Nieba Jasnego i Bogini
Zieania skłoniły się miłośnie ku sobie i wydały na świat dzieciątko boże,
S4 S. Przybyszewski, E k sp resjon izm , S ło w a c k i i Genezis z Ducha, Poznań
1918, s. 8—9.
25 N. Assorodobraj, Ż y w a historia, „Studia Socjologiczne”, 1963, nr 2 (9).
24 A. Lange, op. cit., s. 247.
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które nazwały — Życiem”. Dzieciątko-życie rozdzieliło rodziców i samo
ciąrpi od nich oddzielone. Jednocześnie jednak stanowi między nimi
jedyną więź — tęsknoty. Baśń z dzieciństwa ludzkości (Lange wy
mienia kilka w ersji prym ityw nych z oddalonych geograficznie obsza
rów, wykluczających wędrówkę motywów), ale baśń o nieprzem ijającej
wartości symbolicznej. „A bodaj w niej jest i węzeł wszystkich tęsknot
naszych — i niewygasłe ognisko wszystkich naszych pożądań i wcieleń
twórczych” 27.
Co jeszcze było na początku? „Na początku był Wicher Życiowy
i M ateria M artw a” 28 — mówi Leśmian i niemal dokładnie to samo
przedstawia Miciński w obrazie „w itrażu apokaliptycznego”, z którego
włościanie uczą się filozofii życia. Uczą się zresztą bezpośrednio od
Bergsona 29.
„Na początku była chuć. Nic prócz niej, a wszystko w niej [...] To
siła, co sprowadza mięszanie się i rozdzielanie, twórczyni, pokarm
i niszczycielka. To siła, z którą Ja-Bóg, gdym świat z siebie wyrzucił,
atomy na siebie ciskałem, to zaciekłość, z jaką się z sobą sprzęgały,
w pierw iastki się wiązały i w światy całe łączyły” 30. Na początku był
jeszcze Chrystus i Lucyfer jako jedność, płaczący w Ogrodzie Oliwnym
w godzinie wiecznego rozstania, i Dionizos rozdarty.
Wszystkie te „początki” m ają dwie cechy wspólne: są początkami
„sprzed człowieka’ oraz są początkami polaryzacji. Na różnych pozio
mach symboliczności form ułuje się tu m it początku bytu, wyłaniający
świat przyrody z fundamentalnego rozdarcia. Absolutna jedność, której
tak pragnie modernistyczna metafizyka, jest zawsze przed początkiem:
jest to źródło, z którego wyłania się wszelka energia.
Mit początku, który umieszcza moment polaryzacji i konfliktu przed
człowiekiem, zdaje się zdejmować z człowieka odpowiedzialność za
ten konflikt. Zaczyna bowiem historię sakralną w momencie, kiedy
odpowiedzialne są za nią inne siły (ogólnie — „ducha” i „n atu ry ”),
a człowiek jako przedm iot pojawiający się w pewnej fazie podlega
tylko prawom metafizycznej polaryzacji. Temu wnioskowi przeczy
jednak w literaturze Młodej Polski — gramatyka! Nie ma takiego po7
ziomu metafizycznego, na którym nie pojawiałoby się ja podmiotowe.
Ja-Bóg, ja-chuć, ja-dusza, ja-C hrystus, ja-Lucyfer... W ydaje się, że
niezmiernie interesujące dla rekonstrukcji tej m etafizyki byłoby stu 
dium o funkcji ja jako indywidualnej świadomości w „micie o po
17 A. Baumfeld, op. cit., s. 97.
28 B. Leśmian, Z r o z m y śla ń o Bergsonie.
*• T. Miciński, Ksiądz Faust, Kraków 1911, s. 298—301.
S. Przybyszewski, R e q u ie m aeternam..., w: W y b ó r pism , s. 37—-38.
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czątku” np. Przybyszewskiego, gdzie ja jest zasadą pierwotną, instyn
ktowną energią-chucią, duszą, która z niej zrodzona walczy z zasadą
źródłową, indywidualnością wreszcie powtarzającą emocjonalnie cały
proces kosmogoniczny. To samo można postulować wobec twórczości
Żuławskiego, Micińskiego. Ja, które zgodnie z założeniem modernis
tycznej epistemologii jest aktualnym podmiotem doświadczenia egzys
tencjalnego, pojawia się gramatycznie jako podmiot ,,od początku by tu ”.
W ten bowiem sposób tylko możliwa jest fabularyzacja przeżycia
w micie kosmogoniczno-historiozoficznym.
Moment pierw otnej polaryzacji — na Absolut i Energię, Życie
i M aterię, Chrystusa i Lucyfera, Ziemię i Niebo — to początek czasu
sakralnego, jaki konstruuje literatura modernistyczna. „Na początku
był konflikt” pełni i rozszczepienia przeciwieństw. Ale w modernis
tycznym micie, jest jeszcze drugi początek, bez którego ten pierwszy
nigdy nie zdołałby się uświadomić. Jest to konflikt ogólności i indy
widualności, początek kultury. Polaryzacja jest źródłem bytu, źródłem
przyrody. Kategorią przyrody jest gatunek. W momencie, kiedy poja
wia się indywiduum, pojawia się także kultura. Konflikt rodzący
przyrodę nie jest nacechowany moralnie. Konflikt rodzący kulturę
pełni w micie modernistycznym funkcję grzechu pierworodnego, grzechu-antidotum na pozytywistyczny determinizm przyrodniczy, którego
praw a obejmują także dziedzinę kultury.
M etafizyka modernistyczna w znacznie większym stopniu, niż chce
się do tego przyznać, w yrasta z pozytywistycznego ewolucjonizmu.
Zagadnienie stosunku między wolnością a Fatum jest dla niej zagad
nieniem przyrodniczych determ inacji twórczości kultury. „Drugi po
czątek” — to Schillerowski m it A rkadii i Elizjum; m it człowieka pier
wotnego, pozostającego w pełnej harm onii z naturą, i człowieka kul
turowego, zbuntowanego przeciw swoim naturalnym źródłom. Niemal
każdy z modernistycznych pisarzy dostarczyłby w tym miejscu obfi
tości cy tató w 31. Złoty Wiek ludzkości, kiedy to człowiek był dobry
i niewinny — niewinny przez to, że nieświadomy, nie wyodrębniony
z gatunku i podlegający prawom ogólnym przyrody, funkcjonuje jed
nak wyłącznie jako mit tego, co było przed początkiem. K ontynuacją
m itu A rkadii w historii jest pojawiająca się u Langego, Żuławskiego,
Matuszewskiego i innych refleksja nad początkiem sztuki i począt
kam i metafizyki, czyli nad tą fazą, kiedy twórczość ludzka, zatem już
kultura, projektowała syntezę indywiduum, gatunku i n atury w oglą
51
Oprócz autorów dotychczas cytowanych zob. W. Nałkowski, N a tu ra i siła,
w: F o rp o czty, Lw ów 1895; J. G. Paw likowski, K u lt u r a i natura, „Lamus”, 1913,
t. IV.
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dzie zmysłowym, w harm onii estetycznej wrażeń, w mitycznym tłum a
czeniu wszechobejmującego przyrodniczego porządku. Ale istotą kul
tu ry jest sprzeciw, bunt i indywiduacja. Ewoluująca natura wyłoniła
z siebie stwór, który wytworzyć zapragnął środowisko „sztuczne”, w y
łam ujące się spod jej praw a ogólnego. W konstruowanym przez moder
nizm micie metafizycznym jest to zasadniczy moment, kiedy „dzianie
się” zostaje zastąpione „działaniem”. Jest to też główny, w ydaje się,
argum ent, decydujący o selekcji autorytetów i konstruowania tradycji
filozoficznej (np. zawrotna kariera filozofii genezyjskiej Słowackiego —
„nowej Ewangelii, nowego M ytu” — jak głosi Przybyszewski, naj
wyższej postaci symbolu, rozwiniętego w m it substancjalny — mówi
Matuszewski, a także szybka i łatwa, choć mocno uproszczona recepcja
filozofii życia Bergsona, który po wydaniu E w olu cji tw ó rc z e j pojawia
się nader często jako przykład odrodzonej filozofii, a naw et — odro
dzonej nauki **). Jakie funkcje pełni w modernistycznej metafizyce
ta baśń o życiu i baśń o Arkadii? Tym bardziej że — o czym jeszcze
będzie mowa — ani mit początku, ani mit celu nie ma charakteru
utopii, tzn. nie jest retrospektyw nym bądź prostektyw nym ideałem
historycznym; jest tylko elementem „życiodajnej baśni” i — prospek
tyw nie — ideałem moralnym.
Mit witalistyczny jest sprzeciwem odrodzonej m etafizyki wobec
ewolucjonizmu Spencerowskiego. Samej ewolucji przyrodniczej i jej
prawom bynajm niej nie przeczy, ale usiłuje umieścić ją w innej ca
łości i inaczej wyznaczyć cezury. Wszystkie modernistyczne wersje
m itu androgyne, m itu pierwotnej polaryzacji, lokalizują przyrodę
w „historii św iętej” jako efekt „sakralnego początku”, który miał
źródło w Absolutnej jedni, metafizycznej prazasadzie. Ten święty po
czątek — początek czasu mitycznego — znajduje się poza czasem histo
rycznym; wyznacza metafizyczny poziom bytu, nie jego odległy mo
ment. Przez to samo wyznaczona jest relacja poznawcza między aktual
nym podmiotem metafizycznego wtajemniczenia a „początkiem i koń
cem”, czyli postulowaną syntezą wiedzy o życiu. Aby m ityczna fabu
laryzacja nie była tylko fikcją literacką, lecz opowieścią symboliczną,
nie w ystarczy przeżycie wewnętrzne, przebłysk intuicji. Intuicja ta
musi być dopełnieniem, zwieńczeniem empirycznej wiedzy o przyro
dzie i społeczeństwie. K reując taki właśnie ciąg czasowy: Absolut —
energia — przyroda — kultura, z konieczności jest projekcją (a może
32
Zob. B. Skarga, S p o łe c z e ń s tw o a hu m a n izm . Ze studiów nad Bergsonem,
w: „Archiwum Historii Filozofii”, 1977, nr 23; S. Borzym, W k r ę g u id ei B ergson o w s k ic h w Polsce, ib id e m ; T ra n sfo rm a cja id ei
zovjsk i, ib id e m , 1979, nr 25.
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wręcz imitacją) sytuacji egzystencjalnej i historii społecznej na proces
przyrodniczy. To przecież uczestnik i twórca kultury poznaje, a że
poznanie jest twórczością — to kreuje porządek natury, nie odwrotnie.
Dopiero na kulturow ym etapie ewolucji pojawia się podmiot zdolny
do stworzenia pojęć „ewolucja”, „porządek”, „prawo”.
Modernistyczny mit ewolucjonistyczny eksponuje dwie opozycje:
Raj utracony — Raj odzyskany i Kosmos — Chaos. Zaskakujące jest
aksjologiczne przesunięcie między tym i opozycjami. Raj to mityczna
jedność i harmonia, to absolutna pełnia, Apollo i Chrystus. Raj jest
na początku i końcu czasu mitycznego, nie ma go w czasie historycz
nym. Dzieje przyrody i k u ltury to etapy historii sakralnej, przez którą
Absolut rozdarty dąży do ponownej pełni. Oba raje przynależą do
poziomu mitu. Opozycja Kosmos-Chaos natom iast jest opozycją z dzie
dziny antropologii filozoficznej. Z jej punktu widzenia czas histo
ryczny zaczyna się od Chaosu, który obejmuje także pierw otny Raj.
Ani mityczna pełnia, która „była na początku”, ani poddana praw u
ogólnemu natu ra nie są Kosmosem, gdyż nie zawierają ludzkiego po
rządku. Szansa porządku pojawia się wraz z kulturą i tworzy mityczny
horyzont czasu przyszłego. W młodopolskiej metafizyce Kosmos jest
najw yraźniej kategorią teleologiczną. Czy jednak Raj Odzyskany, peł
nia przywrócona jest z Kosmosem tożsamy? Wydaje się, iż mimo
wszystkich różnic światopoglądowych pisarze modernistyczni są tu zu
pełnie zgodni: postulowana tożsamość tych kategorii zakłada przenie
sienie makrokosmosu w mikrokosmos: synteza (na ogół traktow ana
jako ideał metafizyczny, poza czasem historycznym) może dokonać się
tylko w spełnieniu wzoru gatunkowego, w osobowej jedności, która
łączy pełną świadomość własnej indywidualności z uniw ersum wszech
bytu.
K ultura, która mieści się pomiędzy „niewinną” naturą a ideałem
antropologicznym, jest terenem nobilitacji zła. świadomego rozdarcia,
konfliktu, dysonansu. Świadomego — bo naturalistyczna szkoła, z któ
rej w yrastają pisarze modernistyczni, raczej pozbawiła ich sentym en
talnych złudzeń. Niewinność nie jest dobrem. Walka o byt nie jest
złem. Kategorie moralne wprowadza dopiero indywiduum, specyficzny
tw ór przyrodniczego gatunku, który nazywa się „człowiek”. W yklęty
przez modernistów intelekt ciągle okazuje się zupełnie niezbędny. Jest
podstawą indywidualizacji, samoświadomości, a w końcu także su
mienia. Bo chociaż sumienie zakorzenione jest w emocji, w przeżyciu,
to wymaga najpierw podmiotu indywidualnego, czyli intelektualnie
przeciwstawionego uniwersum- Z przyrody wyłonił się podmiot, in
telekt, samoświadomość, kultura. Czy zatem kultura jest „naturalna”?
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Czy podlega praw u przyrodniczemu i spełnia wymagania tylko natury,
czy jest sprzeciwem wobec natury, stroną konfliktu? Celem w italistycznego m itu literatu ry modernistycznej w ydaje się być wniosek:
kultura w yrasta z natury, jest przez nią determinowana i na pewnym
poziomie zjawisk społecznych, i w pewnej w arstw ie osobowości czło
wieka. Ludzkości zawsze grozi „gatunek”, a człowiekowi — „zwierzę”.
Instynkt przyrodniczy dostosowania się do środowiska i walki o byt,
instynkt „stada” i „drapieżcy” to elementy kultury i elem enty czło
wieka jako bytu metafizycznego. Ten właśnie przyrodniczy instynkt
i możliwości jego kulturow ej sublimacji to przecież m ateriał powieś
ciowy Przybyszewskiego, Micińskiego, Berenta, Żuławskiego, Irzykow
skiego i wielu innych.
Tu jednak wyjaśnia się funkcja „mitycznego początku”, Absolu
tu — nieważne, czy rozumianego czasowo, czy strukturalnie — który
jest „przed n atu rą”. Tym samym bowiem natura przestaje być samo
istna, umieszczona została w procesie teleologicznym o charakterze
spirytualnym . K ultura — ogłaszają m odernistyczni pisarze — jest
realizacją celów n atu ry dzięki ich zaprzeczeniu; jest spełnieniem wy
m agań przez przekroczenie determinacji. „Raj odzyskany” — realizacja
metafizycznego celu istnienia wymaga indywiduum, świadomości i wol
ności. Indywiduum i świadomość pojawiły się na pewnym etapie
ewolucji przyrodniczej, ale tylko przez zaprzeczenie jej prawu, przez
dziedzinę kultury mogą zdobyć, wywalczyć w brew przyrodzie, odzys
kać utraconą jedność.
To, co na wstępie ogłasza literatura epoki jako tragedię człowieka:
rozbicie pierwotnej jedności na podmiot i przedmiot, zerwanie poczu
cia związku z uniwersum, jest przecież zarazem tragedią i podstawą
kultury. W arunkiem jej i siłą napędową jest indywidualna świado
mość i indywidualna twórczość. Do jednolitego procesu progresywnej
ewolucji wprowadza się nie tylko zasadniczą cezurę między naturą
a: kulturą, ale i kilka charakterystycznych rozróżnień. Czym innym —
mówią Jellenta, Lange i Żuławski — jest zasada postępu, czym innym
zaś idea postępu. Pierwsza to w yraz obiektywnie ważnego prawa, dru
ga to dziedzina twórczości. Czym innym jest Fatum, czym innym
Przeznaczenie, które oznacza tylko twórczą możliwość — powtarza
w wielu w ersjach Miciński. To odróżnienie konieczności i możliwości
gatunkowej obudowane jest licznymi komentarzam i szczegółowymi.
W granicach tej samej opozycji porusza się Górski, który dowodzi, iż
wolność sama jest tylko stosunkiem; wartość jej nadaje stworzona
idea. Podobnie Nałkowski, który prezentując swoją galerię typów
ludzkich przedstawia schemat transform acji energii biologicznej na
psychiczną, a im bardziej kulturotw órczy jest efekt tej przemiany,
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tym większymi stratam i jest okupiony w stosunku do przyrodniczego
potencjału. Nieoczekiwanie podobny schemat znajdujem y u Przyby
szewskiego, którego Geniusz za w yrafinowanie wszelkich władz psy
chicznych płaci wyrafinowanym cierpieniem.
Przemieszczenie terenu ewolucji z gatunku na indywiduum jest —
zdaniem literatu ry modernistycznej — wartością kulturow ą i m eta
fizyczną zarazem. Jest stworzeniem dziedziny jednostkowej kreacji,
czyli wolności. Małej ilości wolności w świecie konieczności w praw 
dzie, ale tym cenniejszej, że ona to, a* nie prawidłowości przyrodnicze
określa ideał finalny. A właściwie znów należy odwrócić zagadnienie,
pam iętając o relacji między podmiotem poznania intuicyjnego a „baśnią
0 życiu”, która jest fabularyzacją przeżycia, wytworem mitotwórczych
zdolności intelektu. Teleplogia, jaką zdolna jest wymyśleć kultura, ideał
finalny jako ideał wolny przecież, bo nie istniejący dla biologicznych
determ inacji („harmonia w możliwości” — jak nazywa go Lange) jest
perspektywą, z której ocenia się dotychczasową ewolucję przyrodniczą
1 społeczną. Ów nie istniejący, bo nie zrealizowany, a zarazem istniejący
— jako projekt najdoskonalszych egzemplarzy gatunku — ideał tworzy
horyzont wartości i stanowi najpewniejsze świadectwo, iż twórczość
kulturow a jest wolna, tzn. przekraczająca determ inacje przyrodnicze.
Ideałem formacji modernistycznej, co wielokrotnie, na przykładach
wszystkich ówczesnych pisarzy omawiano, był „bohater”, „geniusz”,
„nadczłowiek”, innym i słowy — indywidualny ideał antropologiczny,
realizujący doskonałość w dziedzinie epistemologicznej („uświadomie
nie nieświadomego”), ontologicznej (przywrócenie zerwanego poczucia
jedności między „ja" osobowym a ponadindywidualną istotą bytu)
i aksjologicznej (osiągnięcie harmonii między projektodawczym m oral
nie „ja” a światem w wymiarze społecznym i metafizycznym; wspól
nota zbudowana na Miłości). W tym kontekście oczywiste jest, co
znaczy reprezentatyw na dla tej form acji deklaracja, iż geniusz —
motor, osiągnięcie i oczekiwanie k u ltu ry — to realizator wymagań
n atu ry w najwyższej swojej wolności. N atura domaga się geniusza
i zarazem go uniemożliwia, bo jej celem jest tylko gatunek, funda
m entalnie sprzeczny z postulatem indywidualizmu.
Tragiczne napięcie między poczuciem przyrodniczej determinacji,
dominacji sfery podświadomej, która jest sferą instynktów, a teleologią
k u ltu ry najsilniej chyba wyraziło się w twórczości Przybyszewskiego.
W ydawałoby się nawet, iż konstatacja, że geniusz jest ofiarą i narzę
dziem ewolucji, że doskonali gatunek za cenę własnego cierpienia
i klęski, jest rezygnacją z wolności kreacyjnej. Ale przecież dla Przy
byszewskiego doskonałość gatunku nie jest wartością. Wolność, którą
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lokalizuje on wprawdzie tylko w dziedzinie ekspresji, ma cel m etafi
zyczny i antropocentryczny zarazem. Geniusz, w którym się Absolut
uświadomi, jest tym oczekiwanym finałem, a nie gatunek, k tóry po
zbędzie się cierpienia.
M odernistyczny geniusz jest więc zarazem wytworem natury, speł
nieniem jej możliwości i egzemplarzem możliwie najbardziej „niena
turaln y m ”, sprzecznym z tendencjam i jej rozwoju. Interesujące jest
natomiast, że pełnej eksplikacji tezy, iż ideał natury może spełnić się
tylko w zaprzeczającej jej kulturze, nie dokonał żaden z modernistycz
nych literatów, lecz filozof i socjolog Abramowski, w koncepcji m eta
fizyki doświadczalnej. Abramowski wypełnił lukę między determ inacją
a kreacją, umieszczając ideał geniusza jako wzór rozwoju gatunkowego
w idioplazmie, tym samym nadając mu byt substancjalny. Jednocześnie
umieścił ten wzór jako potencjalny, realizujący się w stosunkach mię
dzyludzkich, w dziedzinie kultury, a pomostem między obiema dzie
dzinami uczynił indywidualne przeżycie, wprowadzające zmiany do
idioplazmy. W ydaje się, że mało wówczas doceniany Abramowski stwo
rzył tę postać „syntezy metafizyki i nauki”, której tak bardzo pragnął
i oczekiwał od przyszłości modernizm.
A kt ustanowienia wartości, czyn, jakim był postulowany m itotw órczy „geniusz” czy „nadczłowiek”, nie był teorią celów ostatecznych.
Nie był też aktem w iary bezwzględnej w realizację ideału.
S truktura czasu „od Absolutu do A bsolutu”, od Raju utraconego
do Raju odzyskanego jest stru k tu rą projektodawczego mitu, ekspresją
możliwości ujawnionych przez intuicyjne poznanie. Mit postulujący
pozwala utrzym ać kulturę w metafizycznym wymiarze istnienia —
w więzi z uniw ersalną jednością, w sferze sacrum. Ale że kultura
jest terenem walki indyw iduum z determinacją, nieustannie zagraża
jej zamknięcie się w projanum . Profan u m to dobro gatunku, przy
stosowanie i zahamowanie twórczości. Gatunek, ludzkość, społeczeń
stwo ponumerowane, mrowisko, które ciągle straszą w młodopolskiej
publicystyce, to powszechna antyutopia, analizowana już wielokrotnie
z perspektyw y ideologicznej i socjologicznej. Jej m istyfikacyjne funkcje
nie wymagają powtórnego omawiania. Młodopolska antyutopia była
diagnozą stawianą współczesnej kulturze, reakcją na przem iany i pro
cesy społeczne, które — zdaniem jej twórców — stanowiły istotne
zagrożenie dla elitarnych wartości duchowych. Ten ty p antyutopii nie
był, jak wiemy, specyfiką tylko polskiej literatu ry i tylko tej epoki.
Katastroficzne prognozy kulturow e są jednym z ważniejszych motywów
antropologii filozoficznej i literatury 20-lecia międzywojennego. W pol
skim modernizmie motyw ten pełni rolę szczególną: jest nie tylko
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wyrazem niepokoju o przyszłość kultury, ale i dem onstracją wolności
twórczej. Jest członem alternatyw y dla przyszłości, obok ideału nadczłowieka. Przyszłość kultury nie jest określona, przyszłość jest wy
borem. A firm acja mitotwórczej funkcji światopoglądu wyklucza bo
wiem przyjęcie jakiejkolwiek utopii (również utopii negatywnej), ale
nie wyklucza żadnych pesymistycznych diagnoz. Niezmiernie intere
sującą egzemplifikację stanowi tu taj fantastyczno-naukowa trylogia
Ż uław skiego33, funkcjonująca dziś właściwie jako literatura dla mło
dzieży, ,a stanowiąca w swoim czasie przypowieść z dziedziny filozofii
kultury. Równoległość akcji na Starej Ziemi i na Nowym Globie
pozwoliła autorowi zademonstrować sztuczne dzieciństwo ludzkości
i jej prawdziwą starość; dzieciństwo, które charakteryzuje się nie
uniknioną potrzebą mitotwórstwa, i starość (umieszczoną w hipotetycz
nej przyszłości), która jest śmiercią m itu i zwycięstwem przystoso
wania gatunku, zadowolenia jego egzemplarzy statystycznych, rezer
w atem ostatniego pokolenia jednostek w ybitnych i twórczych. Należy
pam iętać jednak, że każda forma utopii jest w m odernistycznym micie
tylko nadzieją lub ostrzeżeniem, nigdy konstatacją. Z najważniejszą,
fundam entalną postacią Fatum jako praw a natury i siły instynktu
m it ten poradził sobie właśnie tak, że przyjął jego ciężar w stosunku
do przeszłości. Zaakceptował jego obecność w teraźniejszości; w złożo
nej psychice indywiduum, w presji mechanizmów społecznych. Co do
przyszłości natom iast zamienił Fatum w Przeznaczenie, które oznaczało
tylko możliwość i wymagało stałego wysiłku przezwyciężania deter
minacji.
R e l i g i a A b s o l u t u . Mit witalistyczny modernizmu rozprawiał
się przede wszystkim z determ inacją przyrodniczą, bo tę pozostawił
m u w spadku wiek dziewiętnasty. Lecz jego w ym iar metafizyczny
i kulturow y domagały się odniesienia do innych postaci Fatum, funkcjo
nujących w ram ach historii sakralnej „od Absolutu pierwotnego do
Absolutu odzyskanego”. Bowiem — jak streścił w ątek wielorakich
determ inacji Lange — duch, który dąży do wielkości, musi pamiętać,
że nad nim jest kultura, za nim historia, a nad k ulturą i historią —
natura 34, natura w swoim wymiarze metafizycznym, a nie mechaniczna
przyroda. Nad wszystkim jest Absolut.
Fatum religijne i Fatum historyczne w modernizmie to tem aty na
wielkie rozprawy. Tutaj pojawiają się dla zaznaczenia tylko schematów
i ich funkcji światopoglądowych. Właściwym pytaniem nie jest więc:
„Co to jest Absolut”, lecz „Jak się ma koncepcja Absolutu do pojęcia
33 J. Żuławski, N a s r e b r n y m globie, Lwów 1903; Z w y c ię zc a , Kraków
34 A. Lange, op. cit., s. 149.
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F atum ”. Co to jest Absolut — wyjaśnia literatura epoki i dotychcza
sowa literatu ra przedmiotu. Wyjaśnia mianowicie, że Absolut jest
jednością i tajemnicą. Jednością jest jako ostateczny horyzont mitycz
nej syntezy metafizycznej, tajem nicą zaś — dla indywidualnego pod
m iotu poznającego. Jednością jest w trojakim sensie: jako źródło energii
bytu, jako jego cel ostateczny i jako ponadczasowa coincidentia oppo sitioru m ponad zjawiskami czasowymi. Tajemnicą jest jako tran s
cendencja w immanencji, absolutna jedność dostępna w akcie intuicyj
nego poznania; jako to, co będąc istotą człowieka przekracza indy
w idualną osobowość, uwikłaną w biologię, historię i jednostkowość.
M odernistyczny Absolut jest „za nam i”, „nad nam i” i „przed nam i”
jednocześnie. Przede wszystkim jednak jest „w nas”, w indyw iduum
stanowiącym syntezę wszystkich poziomów bytu — od biologii do
transcendentnej zasady.
Absolut jako źródło lub noumen bytu nie jest w tym światopoglą
dzie postacią Fatum. Nie jest transcendencją ani Opatrznością. Nie
jest też praw em dla wszelkiego istnienia czasowego; to niebezpie
czeństwo zostało zlikwidowane przez m it witalistyczny i ustalenie sto
sunku n atu ra—kultura.
W modernistycznej metafizyce starannie zostało odróżnione prze
życie boskości i pojęcie bóstwa. To pierwsze jest podstawą religii —
wszystkich religii świata. To drugie jest kulturow ym dogmatem reli
gijnym — i z niego wywodzi się koncepcja Boga jako Fatum , Opatrz
ności, Przeznaczenia i Prawa.
W alor przeżycia religijnego jako źródła religijnego systemu podnosi
w tym okresie zarówno mitotwórcza metafizyka jak i religioznawstwo
naukowe. Przyczyną religijności — głoszą autorzy kanonu tekstów pro
gramowych Młodej Polski, a także Radliński, Niemojewski, Dawid,
Zdziechowski, Lutosławski, Hempel (każde z tych nazwisk to zgoła
odmienny metodologicznie i emocjonalnie stosunek do zagadnienia
Boga, religii i Kościoła) — jest zderzenie niezaspokojonych potrzeb
um ysłu z tajem nicą istnienia w wymiarze spirytualnym . Każda religia
jako system wierzeń, koncepcja bóstwa, jest próbą racjonalizacji tej
tajem nicy. „Każda religia jest uczuciowym wyjaśnieniem parabram u,
to jest rzeczy, której wyjaśnić nie można” S5.
Mit modernistyczny odrzuca dwie skrajności w interpretacji i wa
loryzacji przeżycia religijnego. Odrzuca mianowicie przekonanie, iż
Tajemnica wiecznie aktualna jest hipotezą z dzieciństwa kultury,
istotą światopoglądu prenaukowego, właściwością psychologiczną Syna
Legendy, którego usuwa z kultury Syn Nauki, traktując świadomość
*® Ib id em , s. 23.
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tego pierwszego jako przedmiot badań historyczno-etnograficznych36.
Odrzuca jednak również wiarę w natchnienie, objawienie, które osiąga
się w przeżyciu dzięki Łasce płynącej od transcendencji. I Niemojewski,
i Lutosławski — przedstawiciele owych skrajności — spotkali się
z gwałtownym i atakam i młodopolskich pisarzy. Tajemnica jest tym, co
nie poddaje się poznaniu intelektualnem u, nie podlega racjonalizacji
i werbalizacji, czyli jest przedmiotem aktu intuicji. Jako taka — Ta
jemnica jest wieczną aktualnością, bo wiecznie aktualny jest Byt
w swojej istooie spirytualnej, która jest także istotą człowieka. Religia
Absolutu, projektow ana przez mit modernistyczny, jest tożsama właś
ciwie z całą modernistyczną metafizyką. Nastąpiło tylko przesunięcie
akcentów; nie z wiedzą naukową polemizuje się tu taj i z pojęciem
praw a przyrody, lecz z tradycją wierzeń religijnych, pojęciem Boga
jako prawodawcy i Opatrzności. Religia Absolutu prezentow ana jest
w literaturze in sta tu nascendi, jako rodząca się i tworzona w walce
z kulturow ym i schematami, w brew pokusie oparcia się na jakimkolwiek
danym dekalogu, na pomocnej opiece Opatrzności. Nietzschąańska śmierć *
Boga jest tu problemem śmierci Boga tradycji chrześcijańskiej. Lite
ratu ra epoki eksponuje romantycznej prow eniencji motywy wadzenia
się z Bogiem, który jest Bogiem milczącym, Bogiem obojętnym, Bo
giem złym lub wreszcie — bezradnym. Publicystyka zajm uje się
obszernie śmiercią bogów i umieraniem religii. Tutaj też można od
naleźć liczne w ątki wspólne z historycznym religioznawstwem, które
zresztą dostarczyło literaturze mnóstwo m ateriału i inspiracji. Religio
znawstwo porównawcze zaoferowało zestaw paralelnych schematów
i symboli, występujących w chrześcijaństwie i religiach Wschodu,
a efekty najjaskraw iej w ystępują w micie wspólnoty i ciągłości kul
tu ry aryjskiej. Koncept „K rzyża-swastiki” jako symbolu boskiego
ognia jest tak wspólny epoce, że bibliografia nie mogłaby pominąć
bodaj żadnego z liczących się wówczas autorów. Święci trium fy legenda
euhemerowska, zarówno w rozważaniach o religii i jej symbolach, jak
i w micie heroicznym. Wpływ szkoły astralistycznej jest niewątpliwy
w eksponowanej symbolice sakralnej, w w ątkach Boga-Słońca, Chrys
tusa Słonecznego, Grodu Słońca, Słonecznej Jeruzalem , a także w mi
cie lucyferycznym, żonglującym opozycją Światła i Mroku.
Dla twórców religii Absolutu nie ulega wątpliwości, że religie m ają
charakter kulturow y d historyczny. Mówią o tym teksty i dowodzi
tego cały synkretyzm religijny epoki. Religie są wytworami człowieka,
dziedziną kultury; ujm ują w symbole i zam ykają w dogmaty jedyną
M „Niech Syn Nauki zbada, jak m yślał Syn Legendy”, A. Niem ojewski, Bóg
J ezu s w ś w ie t le b ad ań c u d zych i w łasn ych , Warszawa 1909, s. 29.
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prawdziwą religijność, tzn. religijne przeżycie. Proces ten jest ko
nieczny, jak cała sfera wytworów kulturowych, i równie konieczna
jest stała walka z nim, jak z każdym procesem przem iany intuicji
w dogmat.
Wielość i zmienność nie świadczy o konwencjonalności i zastępczej
funkcji wyjaśniającej, lecz o symboliczności religii i bezwzględnej
prawdzie przeżycia, które jest jej podstawą. Czternaście faktów wspól
nych w życiu Jezusa i w życiu bohaterów innych mitów relig ijn y ch 37
nie dowodzi, iż m it ewangeliczny jest kolejną transform acją legendy;
dowodzi tylko, że w każdym micie Boga zawarta jest podobna ludzka
tęsknota i oczekiwanie.
„K ult chrześcijański, rozrastając sfię na gruncie niesłychanie użyź
nionym przez k ult Mitry, Heliosa, bogów rzymskich, Izydy, Tammuza
i innych, przyjął mnóstwo symboliki i wiele z rytuału dawnych re
ligii [••■] Musimy jednak zastrzec różnicę twórczości religijnej od tw ór
czości literackiej; idee religijne absolutnie oryginalne spotykają się
z sobą w tych głębinach, gdzie już panuje jedność. Religie świata są
jak owi młodzieńcy Platona, podający sobie z rąk do rąk gorejące
lampy. Ale podają sobie mistycznie, bo na zewnątrz m ają wzajemne
wyklinania, wzajemnie grożą sobie piekłem, na ziemi budują między
sobą m ury nieprzebyte” S8.
Poszukując tego, co wspólne we wszystkich religiach, co dowodzi
bezwzględnej prawdziwości przeżycia, próbuje zarazem modernistyczna
filozofia religii przedstawić nie tylko wielość, lecz rozwój symboliki
religijnej. Z doświadczenia religijnego bowiem nie wynika automatycz
nie żadna aksjologia. Aksjologia zawarta jest w kulturow ym symbolu,
w pojęciu bóstwa i ona dopiero świadczy o wartości religii. Intuicyjne
poznanie Absolutu jest przeżyciem boskości, ale poznające indywiduum
nie jest Bogiem; stosunek człowieka do Boga, jaki wyznacza każdy
system religijnych wierzeń, jest m iarą jego znaczenia kulturowego.
Religijność modernistyczna umieszcza się poza Kościołem katolickim
i jego , dogmatami. Chrześcijaństwo trak tu je jako historyczną formę
ekspresji religijnego doświadczenia. Ale chrześcijaństwu przypisuje —
kontynuując ten sam motyw rom antyczny — ogromną kulturotw órczą
rolę dzięki stworzeniu symbolu Chrystusa — Bogo-Człowieka (pomijam
problem Jezusa historycznego, przedmiot dysput religioznawczych; jest
to zagadnienie odrębne, interesujące tutaj o tyle, że obrońcy „Jezusa
historii” jako źródła „Chrystusa w iary” daleko odbiegali od tradycji
37 Zob. I. Radliński, D zieje je d n eg o Boga, Warszawa 1905;
z S y n ó w B ożych, Warszawa 1907.
38 T. Miciński, Walka o C h rystusa , Warszawa 1911, s. 24.
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ewangelicznej. Zabrakło im po prostu ewangelicznego Boga Ojca; praw 
dziwości „Jezusa historii” dowodzili ;jako możliwości spełnienia wzoru
idealnego; zrealizowanie możliwości tkwiących w indywiduum zmysło
w ym i historycznym, o ile zdolne było żyć „życiem jaźni”). Symbol
Chrystusa w yraża istotną treść metafizyki modernistycznej, głoszącej
dwoisty aspekt bytu i człowieka — m aterialny i spirytualny, przy czym
ten drugi łączy indyw iduum z absolutną, syntetyczną zasadą. Schemat
rozwoju idei religijnych, jaki daje się wypreparować z literatu ry epoki,
wygląda zatem następująco: totemizm magiczny — Fatum —Opatrzność.—
Bogoczłowieczeństwo.
Symbolu człowieka-Boga szuka modernizm także w innych religiach i — oczywiście — znajduje, na poparcie tezy, iż religijność
jest „wtajemniczeniem w życie w ew nętrzne człowieka”. Chrześcijań
stwo jednak z Człowieka-Syna Bożego uczyniło pośrednika między
bytem a Absolutem. Syn Boży ma biografię człowieka, pełną cierpienia
i wahań, ma śmierć męczeńską i zm artwychwstanie. Syn Boży jest
na świecie samotnym człowiekiem i historia ewangeliczna stanowi
jego dzieło.
A firm acja symbolu Chrystusa połączona jest jednak z przekonaniem
0 jego „niepełności”. K rytyka treści symbolu w jego w ersji ortodok
syjnej i romantycznej jest zarazem krytyką instytucji Kościoła, wszel
kiej zresztą instytucji i stereotypu świadomości, który powoduje unie
ruchom ienie i dogmatyzację symbolu. Oczywiście nie jest to w tym
czasie jedyny n u rt filozofii religii. Pom ijając myślicieli sensu stricto
katolickich, w ystarczy przypomnieć choćby Zdziechowskiego, który od
nowy ducha religijnego i indywidualnej etyki chciał szukać w ramach
1 w zgodzie z Kościołem, jako wielowiekowym autorytetem moralnym.
Ale modernizm literacki sytuuje swoją religijność poza instytucją,
w dziedzinie życia wewnętrznego indywiduum z jednej' strony, w dzie
dzinie indywidualistycznej etyki projektowanej przez nowy m it reli
gijny — z drugiej. I szuka „dopełnienia” symbolu, który to proces —
zdaniem wielu autorów — zapoczątkowała literatura polskiego rom an
tyzmu. Dopełnienie, czyli nowa synteza, wymagana przez aktualny
stan kultury, obecny poziom samopoznania, musi zdawać sprawę z w y
magań, jakie stawia Synowi Bożemu dysonans współczesnego świata,
aby mógł On zwyciężyć. Manipulacje, jakich dokonują na symbolice
ewangelicznej Baumfeld, Miciński, Wyspiański, Żuławski, Górski, Be
re n t i wielu innych, wyraźnie wskazują kierunek i przyczyny „do
pełnienia”. Symbol dotychczasowy to Chrystus ukrzyżowany lub Chry
stus zm artwychwstały, ale ten, którego królestwo nie jest z tego świa
ta. Są to zresztą dwa aspekty treści symbolu, który pozostaje w nie
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zgodzie z mitem witalistycznym. Chrystus ukrzyżowany jest afirm acją
śmierci, cierpienia i rezygnacji jako ofiary wystarczającej. Chrystus
jako symbol pozaświatowego trium fu jest rezygnacją ze zwycięstwa
w świecie i tym samym usuwa historię i biografię ze sfery sacrum.
L iteratura modernistyczna domaga się symbolu ustanawiającego zwy
cięstwo Syna Bożego w świecie historycznym i społecznym, zwycięstwo
w żywiole, łączące sprzeczności żyoia, nie zaś odrzucające je jako
przejściową fazę ofiary, przygotowania do odrodzenia poza konfliktem.
M it ewangeliczny dopełniony zostaje w ątkam i m itu tragicznego, afirm ującym i zwycięstwo, a przede wszystkim zwyciężanie w świecie;
głoszącymi nie pochwałę ostatecznego trium fu, lecz nieustannego he
roicznego procesu „budowania nieba na ziemi”. Mit ewangeliczny zo
staje zaakceptowany przez modernistyczną metafizykę, o ile wypełnia
konieczny dla aktualności m itu w arunek prezentyzmu; wzorcowości
i powtarzalności historii Chrystusa, możliwości traktow ania symbolu
jako generatora życia indywidualnego i zbiorowego. Transform acje
główne i najczęstsze to Chrystus-Apollo Zwycięski, Chrystus-Dionizos,
Chrystus-Lucyfer. Mit eluzyjski i manichejski zostały użyte, aby uzu
pełnić symbol Chrystusa o nieuniknioną dla podmiotu poznającego
i projektującego tragiczność i bytowość.
Religia Absolutu, który jest „w nas” i „przed nam i”, przemienia
się nieustannie w religię Jaźni. M it Chrystusa, aczkolwiek utrzym y
wany jako najwyższy, symboliczny wyraz tęsknoty do bogoczłowieczeństwa, przesuwa się w kierunku m itu herosa. Płynna i zatarta jest
w modernistycznej literaturze granica między religią a antropologią
filozoficzną. Właściwie tylko A rtu r Górski oddzielił starannie symbol
Chrystusa i Prometeusza, ponieważ prometeizm zdefiniował jako „kul
turę myśli”. We wszystkich innych wypadkach oba m ity dążą do
utożsamienia. Nic dziwnego, skoro wszelka synteza światopoglądowa
jest oparta na przeżyciu, poznaniu podświadomości, „nagiej duszy” —
ja głębokiego, a jej ekspresja kulturow a zawiera się w projektowanym
ideale indywiduum. I dopiero ten ideał stanowi w arunek wszelkiego
m itu kolektywnego. „Potęga indywidualizm u” jest tu zarazem założe
niem i pragnieniem, a mit witalistyczny i religijny zgodnie dowodzą
jej konieczności. Oba bowiem są projekcjam i nieodłącznej od ludzkiej
kondycji tęsknoty do potęgi indywidualności. Tęsknota ta zaś, jak pisał
Berent, jest „w wierzeniach, ideałach, probierzach i wartościach życia
najpewniejszym światłem, do którego garną się ludzie. Gdy się ta
tęsknota zrodzi w sferze uczuć i potrzeb wiary, zwać się będzie Buddą,
Chrystusem, św. Franciszkiem. Gdy się w sferze intelektu i jego po
trzeb pocznie, gdy się ocknie w dusznych komorach zubożałego życia,
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pośród skarlałach w automatyzmie dusz, wówczas oglądać się będzie
za wyobrazicielem największej bujności człowieczej, ujarzm iającym
życie wolą i własnym celem” S9.
L e g e n d a h i s t o r y c z n a . Po włączeniu Boga i natu ry do
m itu projektującego, metafizyka modernistyczna musiała uporać się
jeszcze z problemem historii. R ezultat tych działań nie jest łatw y do
rekonstrukcji. Czy modernizm w ogóle prezentuje świadomość histo
ryczną, skoro eksponuje przede wszystkim pozaczasowy Absolut, „nagą
duszę” poza relacją przyczynowo-skutkową i indywidualną ekspresję
jako dziedzinę autentycznej twórczości? Jeśli przyjąć definicję J. Szac
kiego, iż świadomość historyczna jest to zdolność do traktow ania dzie
jów jako całości sensownej 40, należy odpowiedzieć na to pytanie tw ier
dząco. Sensowność nadaje tu taj dziejom swoisty finalizm, wpisany
w m it projektujący. Ten sam finalizm, który z fragm entów tworzy
teleologię historii, konstytuował progresywny m it witalistyczny i religię Absolutu. Młodopolscy pisarze nieustannie dem onstrują świado
mość, że „czynnik podmiotowy”, czyli wyobrażenie celu idealnego, jest
w arunkiem wszelkiej prawdziwej syntezy światopoglądowej. Filozofia
dziejów zatem również jest konstruowana ze względu na ideał czło
wieka i ideał wspólnoty. A ponieważ ideał ewolucyjny jest wybitnie
indywidualistyczny, idealna wspólnota musi być rozumiana jako wspól
nota interakcji.
Jakkolw iek literatura modernistyczna nie pokusiła się o stworzenie
jednolitej i całościowej historiozofii, elementy jej w ystępują obficie
w powieściach, dram atach i publicystyce epoki. Jeden z najczęstszych
i najbardziej zbliżonych do syntezy dziejów —- to modernistyczna panestetyka, rekonstruująca „rozwój duszy przez sztukę”, rozwój pro
wadzący do aktualnego subiektywizmu poznania i ekspresji.
Element drugi — szczególnie eksponowany w pismach Żuławskiego,
Miriama, Micińskiego, Langego — to tendencje rozwojowe cywilizacji,
która — od rewolucji francuskiej począwszy — wprowadziła na arenę
k ultury egalitarną masę, tłum i jego przeciętne potrzeby. Dość uprosz
czona socjologia modernistów połączona z panestetyką dziejów przecina
się w aktualnej im rzeczywistości, dając w efekcie moment kryzysu,
punkt przełomowy dla dalszego ewentualnego rozwoju; konflikt osiąg
niętego w sferze twórczości duchowej wysubtelnionego elitaryzm u i po
stulowanego przez życie społeczne egalitaryzmu.
89 W. Berent, Ź ró d ła i u jś c ia n ietzsch e an izm u , Warszawa 1906, s. 14.
40
J. Szacki, Ś w ia d o m o ś ć h is to ry c z n a a w i z j a przyszłości, „Studia
ficzne”, 1975, nr 8.
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W ątek trzeci refleksji historiozoficznej — to kontynuacja romantycz
nego mesjanizmu, której ekspresją są liczne dzieła o „drogach duszy
polskiej” i „szlakach duszy polskiej”. Modernistyczny neomesjanizm
przywłaszcza sobie obecny w romantyzmie m it słowiańszczyzny, a tak
że inspirowany przez nietzscheanizm i religioznawstwo porównawcze
m it wspólnoty k u ltury aryjskiej. Przyw ołuje romantyczną utopię Pol
ski szlacheckiej jako prefiguracji idealnej wspólnoty wolnych indy
widuów, aczkolwiek przywołuje niebezkrytycznie. M ateriałem dzieł
literackich stają się mom enty przełomowe dla historii narodu, mo
m enty wielkich heroicznych zrywów z Romantyzmem jako porywem
ducha na czele. Jako bohaterowie literatury występują bohaterowie
historii polskiej i poeci romantyczni. Zawisza Czarny, Kościuszko, Mic
kiewicz i Słowacki współzawodniczą o ty tu ł wzoru indyw idualisty
narodowego, prefiguracji wzoru idealnego. Wreszcie jako element
ogromnie ważny dla konstrukcji historiozoficznej pojawia się współ
czesność i jej najnowsze problemy: proletariat, socjalizm, rewolucja.
Jak jest w stanie literatura modernistyczna naw et już nie pogodzić,
ale połączyć te wszystkie problemy, aby otrzymać spójną diagnozę
współczesności i projekt twórczości? Jak w ogóle możliwa jest historiozofia przy omawianych założeniach teoriopoznawczych, jeśli oczywiście
nie odrzuca się jako nieistotnych takich zjawisk, jak dem okratyzacja,
socjalizm, ideologia rewolucyjna i kultura masowa? Jak może poradzić
sobie m it m odernistyczny z historią dokonaną i taką teraźniejszością,
jaka jest jej wynikiem: z aktualnością społeczną zaprzeczającą efektom
rozwoju duch przez sztukę i z sytuacją polityczną, pozostawiającą
mesjaniczne ideały romantyzmu w sferze nie zrealizowanych postu
latów?
L iteratura modernistyczna zanegowała przede wszystkim pojęcie
faktu historycznego i model pozytywistycznej historiografii, która pre
tendowała do rekonstrukcji faktów tworzących obiektywnie ważny
obraz przeszłości. Negacja ta pozostaje całkowicie zgodna z duchem
epoki, z koncepcjami swoistości przedmiotu i metod nauk hum anis
tycznych; mieści się w nurcie nowej historiografii, inspirowanej pis
mami Nietzschego, Bergsona, B urrckhardta, Diltheya. Fakt historyczny
ma inną jakość niż fakt przyrodniczy. Fakt historyczny jest konstytuo
wany przez historiografię w perspektywie wartości i każda formacja
światopoglądowa odkrywa i waloryzuje go od nowa — ze względu
na własny system aksjologiczny. „Filozofia dziejów czysto przedmio
tową być nie może. Jak z jednej strony wymyślenie planu i przy
pisywanie Opatrzności takiego łub owakiego celu wkracza w dziedzinę
mistycyzmu, myśli całkowicie podmiotowej, tak z drugiej bez uzupeł
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nienia osobistego ludzkość obyć się nie może [...]. Bo filozofia dziejów
ocenia wszystko ze stanowiska upragnionej przyszłości. W tern tkw i
jej pierw iastek idealny, na wskroś podmiotowy” 41.
Jeżeli usunie się z historiografii założenia historiozoficzne, wspom
niane „kryteria idealne”, zamiast procesu historycznego pozostanie
tylko „kupa faktów bezmyślnych”, jak nazywa je Jellenta.
K ryterium idealne, czyli teleología dziejów założona przez m it pro
jekcyjny, zupełnie co innego nazywa faktem, niż czyniła to historio
grafia pozytywistyczna. Faktem historycznym, kulturotw órczym nie
jest wydarzenie, lecz idea. W ydarzenie historyczne jest w tórną i na
ogół niedoskonałą realizacją idei. „Historia nie daje nam głębin, jeno
cienie działania. Właściwe działanie jest w głębinie duchowej, udram atyzowanej przez m it” 42.
Z takiej koncepcji faktu w ynikają dwie doniosłe konsekwencje.
Pierwsza to przekonanie o poznawczej i kulturotw órczej wyższości
legendy nad historiografią; legendy zarówno tej „pierw otnej”, prze
chowywanej w podaniach ludowych i tradycji narodowej, jak i legendy
historycznej tworzonej przez literaturę. „Legenda [...] bywa prawdziw
sza od historii, legenda streszcza, symbolizuje, uplastycznia najw ażniej
sze tony zdarzenia historycznego” 43 — pisze Lange. Innym sformuło
waniem tej samej opinii jest Wyspiańskiego A r g u m e n tu m do dram atu
K ró la Bolesława... — kom entarz do całej własnej twórczości dram a
tycznej.
Kwintesencją przekonania, wypowiadanego wielokrotnie przez Gór
skiego, Jellentę, Micińskiego i wielu innych, iż nie bezładne wydarzenia
historyczne, lecz ich znaczenie i wartość stworzone przez m it i lite
raturę mitotwórczą stają się dopiero faktam i historycznymi, jest w y
powiedź Szymona Askenazego w Na m arginesie Kordiana.
„Te wierne duchy dla tego cierpiącego narodu stać się musiały
i w rzeczy samej stały się czymś więcej niż podmiotowym zjawiskiem
piśmienniczym — bo przedmiotowym zjawiskiem dziejowym. Tym
samym zaś, w wyższym stopniu i ściślejszym sposobie stały się one
obiektywnym czynnikiem dziejowym [...]. Te poetyczne widziadła [...]
nabyły własnego, samoistnego bytu, wyodrębniły się, poruszyły, w y
stąpiły z ram i pulsujące, żywe zeszły do świata rzeczywistości, współ
zawodnicząc skutecznie z bladymi cieniami rzeczywistości historycznej
41 C. Jellenta, S tu d ia i szkice filozoficzne, Kraków 1900, s. 65.
42 T. M iciński, op. cit., s. 57.
43 A. Lange, P a n o w a n ie historii, „Tygodnik Ilustrow any” 1918, nr 50.
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przeszłości, zlewając się z nimi albo zgoła przesłaniając je i w ypełniając
ich miejsce” **.
L iteratura epoki odrzuca koncepcję historii antykw arskiej i —
w ujęciu syntetycznym przynajm niej, bo nie zawsze w analizach
i obrazach szczegółowych — historii krytycznej. Pozostaje koncepcja
historii monum entalnej; symboli pobudzających i służących życiu. A że
faktam i tej historii są idee, nie zaś wydarzenia, mitowi historycznemu
nie grozi zamknięcie w utopii regresywnej, w obrazie czasu przeszłego
dokonanego. Nie grozi także poczucie niemożności wobec idei nie
zrealizowanych. Romantyczny mesjanizm, który — według opinii mło
dopolskich pisarzy — w ytworzył nieśm iertelną i niedoścignioną do
tychczas w kulturze ideę doskonałości indywidualnej i ideę Ojpzyzny —
wspólnoty wolnych indywiduów, nie tylko nie wcielił tej idei w życie
zbiorowe, ale zastąpiony został w czasie przez formację, która jego
ideały zanegowała we wszystkich dziedzinach wiedzy i działania. Mesja
nizm miał jednak Boga i przeznaczenie narodu wybranego jako mi
tyczny horyzont ’ własnych nadziei. Modernizm natom iast nadzieję tę
stanowczo odrzuca. W szczególne powołanie narodowe wierzy jeszcze
W incenty Lutosławski, w niezawinione cierpienie narodu, tożsame
z mistyczną ofiarą — kilku jego uczniów i może Chołoniewski. Lite
ratu ra młodopolska odrzuca te poglądy jako fałszywy i szkodliwy
dogmat — wierzy tylko w twórczość kulturową. Ale właśnie na tej
płaszczyźnie wszelkie przeszłościowe utopie dają się utrzym ać jako
aktualne idee wyznaczające kierunek przyszłości. I k ultura aryjska
wraz z naczelnym symbolem boskiego ognia w człowieku, mimo iż
współczesna cywilizacja jest zdradą jej ducha i poczucia ciągłości.
I utopie Rzeczpospolitej szlacheckiej, mimo iż rzeczywistość społeczna
nigdy nie dorosła do ideału. I romantyczna idea Ojczyzny, mimo że
żyła wyłącznie jako idea w kręgu elity kulturowej. A odrodzenie tych
idei właśnie w momencie kryzysu cywilizacyjnego świadczy o ich
szczególnej sile („darze trw ania”, „nieśmiertelności”, „wartości wie
kuistej’, jeśli odwołać się do języka epoki) zdolnej do generowania
przyszłości. W konsekwencji także świadczy o kulturotw órczej energii
narodu, który zrodził idee o takim stopniu uniwersalności dla ludzkości,
historii i m itu celów ostatecznych. Życie i aktywność tych idei tworzą
to właśnie, co w brew historii politycznej wieku XIX i dominującym
tendencjom społecznym nazywane jest „noumenem narodu” (Górski),
„Jaźnią narodu’ (Miciński), „podświadomym nurtem życia duszy na
rodu” (Przybyszewski) itp.
44
Sz. Askenazy, Na
nr 4, s. 592.

m arg in esie K o rd ian a ,

„Kwartalnik Historyczny”, 1902,

Horyzont m ityczny Młodej Polski

153

Nic też dziwnego, że w tych uniwersalnych i nieśm iertelnych kul
turow o symbolach, w ideach romantycznych przede wszystkim, usiłuje
modernizm znaleźć ratunek dla kryzysowej sytuacji współczesnej. Nie
jest to przecież ratunek, jaki niesie utopia doskonałej przeszłości wobec
zdegenerowanej teraźniejszości; jest to ratunek mitotwórczej idei wo
bec życia-chaosu. Bo przecież żaden z młodopolskich pisarzy nie od
mawia znaczenia rewolucji, proletariatowi, egalitarnej masie, socja
lizmowi... Oni tylko zarzucają nowej sile historycznej, nowym kie
runkom ideowym i nowym przejawom aktywności brak idei integru
jącej. Nowym siłom społecznym proponują rom antyczny ideał indy
widualnej doskonałości jako mityczne zamknięcie program u socjal
nego, politycznego i ekonomicznego. Nie tylko Stanisław Brzozowski
usiłował pogodzić Romantyzm z marksizmem; podobna koncepcja nie
jest przecież obca Jellencie, Berentowi, Micińskiemu...
Drugą istotną konsekwencją przyjęcia faktu duchowego jako faktu
historycznego o równej lub większej wartości niż fakt empiryczny
było konstruowanie procesu historycznego jako historii indywidualnych
bohaterów i ich czynów. Czynnik podmiotowy historiografii i historiozofii pozostaje tu w całkowitej harm onii z czynnikiem podmiotowym
w dziejach samych. R epertuar przytaczanych autorytetów jest szeroki:
polski Romantyzm, Fichte, Nietzsche, Carlyle, Tarde, Dilthey... R ejestr
autorów uwzględniających ważność tego czynnika wykracza poza lite
ratu rę modernistyczną i obejmuje całą epokę antypozytywistycznej
reakcji, od socjologii Krzywickiego do eleuteryzm u Lutosławskiego.
Dla literackiego modernizmu „historia czynów indyw idualnych” jest
konsekwencją założeń teoriopoznawczych i aksjologicznych. Nowe, syn
tetyczne i twórcze idee są ekspresją w ybitnych indywidualności, zdol
nych do połączenia przeżycia d projektu. Dzieje ludzkości w najm niej
zmistyfikowany sposób można zrekonstruować jako dzieje elit tw ór
czych, których członkowie potrafią przekształcić intuicyjne poznanie
w m it twórczy jako program i ideał dla zbiorowości. Należy jednak
pamiętać, że modernizm, eksponując konflikt tych elit z „tłum em ”
i tragedię elit nie mogących przebić się przez poziom egalitarnych
dogmatów, uważał zarazem treści nowych idei za treści archetypiczne,
w yraz podświadomości zbiorowej na danym etapie kulturowym . Jednak
tylko najlepsze egzemplarze dorastają intelektualnie do własnej pod
świadomości...
Metafizyka modernistyczna konstruuje dwa ciągi dziejowe — his
torię faktów i historię idei. Historia idei posiada przewagę teoriopoznawczą i kulturotwórczą. Historia faktów natom iast ma przewagę
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empirii; ona to określa moment dziejowy w wymiarze politycznym
i społecznym. Problemem mitotwórczej literatu ry epoki jest pytanie,
czy i jak przeszłość historyczna w dziedzinie wydarzeń i w dziedzinie
idei determ inuje teraźniejszość; aktualną świadomość i możliwości
twórcze uczestnika historii? Koncepcja historycznego Fatum w płasz
czyźnie empirycznej zwalczana jest przez koncepcję historii idei, które
pozostawiają otw artą perspektyw ę twórczości. Ale historia idei nie
jest wolna od niebezpieczeństwa dogmatyzacji. Ciężar przeszłości to
ciężar nie tylko wydarzeń, lecz i przyswojonych w kulturze mitów,
determ inujących aktualną świadomość społeczną; stały tem at tw ór
czości Żuławskiego, Wyspiańskiego, Micińskiego... Świadomość histo
ryczna modernizmu najdobitniej przejawia się w tym właśnie, iż nie
tylko nie usiłuje on uniknąć obciążenia historią, lecz obciążenie to
uważa za jeden z podstawowych — obok Fatum przyrodniczego i re
ligijnego — problemów, które świadomość współczesna musi zaakcep
tować i przetworzyć dla otrzym ania perspektyw y twórczej. Jest to
zkdanie postulowane każdemu z potencjalnych twórców projektodaw 
czej idei: uświadomić sobie i nam, co jest w każdym z nas dzie
dzictwem historycznym, jak to dziedzictwo jest wartościowane ze
względu na ideał epoki i jakie możliwości twórcze przed nami otwiera.
Bowiem „historia stanowi osobliwe «środowisko» nie w miejscu, ale
w czasie; środowisko niezależne od nas, którem u się poddajemy i z
którym musimy walczyć. Starcie polega na tym, że 1) historia mieści
się we mnie i jestem jej w ytworem oraz 2) historia zaczyna się ode
mnie i jestem jej tw órcą” *5.
Z a m i a s t r e k o n s t r u k c j i m i t u b o h a t e r a . Bohater mi
tyczny literatu ry modernistycznej to zagadnienie, od którego należa
łoby zacząć przedstawienie m etafizyki jako m itu projekcyjnego, jeśli
chciałoby się zachować porżądek prezentacji, nie zaś rekonstrukcji
światopoglądu. W przyjętym tu taj porządku analizy na bohatera mitu
właściwie nie ma miejsca; wszystko, co zostało dotychczas powie
dziane, jest wnioskiem wyprowadzonym z jego sytuacji. Przedstaw ie
nie tej sytuacji w kategoriach aksjologicznych wymaga narzędzi analizy
literackiej, dotychczas tu nieobecnych. Wymaga także narzędzi meto
dologicznych pozwalających na przejście od literackiego obrazu in
dyw iduum tragicznego wypełniającego rolę mityczną do systemu po
glądów metafizycznych, otrzym anych w efekcie biografii. Tutaj zatem
znajduje się najogólniejszy schemat bohatera modernistycznej lite
ratury, prezentującego archetypiczną sytuację Człowieka wobec Fatum.
45 A. Lange, op. cii.

Horyzont m ityczny Młodej Polski

155

Utwory literackie o charakterze jawnie symbolicznym konstruują
płaszczyznę mityczną jako podstawową, czyniąc aluzję do historii (dra
m aty Żuławskiego i Wyspiańskiego na przykład) lub zawłaszczając
m ateriał historyczny (Nietota Micińskiego). Utwory o fabule zlokali
zowanej historycznie (w przeszłości lub teraźniejszości) organizują
w ątki psychologiczne i obyczajowe zgodnie ze stru k tu rą mityczną.
Najczęściej stru k tu ry tej nie trzeba się domyślać; nie jest ona zna
czeniem literackiego obrazu lub schematu fabularnego, lecz elementem
wprowadzonym w fabułę jako układ paralełny, symbol lub aluzja.
Bohaterzy utworów Wyspiańskiego, Micińskiego, Berenta pełnią role
bohaterów mitów kulturowych, utrw alonych w świadomości społecznej.
Role te są wyznaczone paralelnością wątków, nazwane lub wskazane
przez użyty symbol kulturowy. Bogowie greckiego, indyjskiego i chrześ
cijańskiego Panteonu, bohaterowie podań i legend historycznych po
jaw iają się obok lub we wcieleniu bohaterów historycznych. Jeśli nie
same postacie mityczne zaś to ich znaki. A kropolis Wyspiańskiego jest
w całości m anipulacją motywami kulturowym i. Bohaterowie Berenta
pełnią wskazane w tekście role mityczne (np. Demeter, Chrystus).
Pcstaci z N ie to ty Micińskiego m ają charakter symboliczny, odwołujący
się do licznych wątków tego, co Miciński uważa za tradycję kultury
aryjskiej. W K się d zu Fauście natomiast bohaterowie umieszczeni w sy
tuacji współczesnej stanowią nieustanną aluzję do schematu mitycz
nego i misteryjnego: Ksiądz Faust; Piotr, który trzykrotnie w ciągu
nocy zdradza własną Jaźń; czas akcji ramowej — noc narodzenia Boga;
śmierć politycznego antagonisty bohatera jako śmierć Judasza... Ana
lizie w kategoriach m itu kulturowego poddaje się większość utworów
literackich epoki. Bezpośrednio lub pośrednio fabuła historyczna i oby
czajowa konstytuuje sakralne miejsce akcji, sakralny czas i funkcje
bohaterów. W kategoriach m isterium prezentuje ich biografie. Poszu
kiwanie, załamanie, zdrada, śmierć, ofiara i odrodzenie wyznaczając
strukturę biografii postaci fikcyjnych o charakterze symbolicznym
i historycznym, ale także schemat np. biografii Mickiewicza w Monsalw acie Górskiego nie pozostawiają wątpliwości, iż literatura ta usiłuje
przedstawić pew ną historię wzorcową, spełniającą się nieustannie
w przeszłości i teraźniejszości.
Pisarze modernistyczni eksponują stale w publicystycznym komen
tarzu zam iar stworzenia bohatera archetypicznego; Adama, Wiecznego
Człowieka. Usiłują przedstawić taki model bohatera, który — jakby
nazwało to współczesne mitoznawstwo — otwiera okna na czas sa
kralny. Jednocześnie ukazują go w licznych uwikłaniach historycznych
i społecznych, zaznaczając tym samym ponadczasową wartość, stałą
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powtarzalność, zmienność uw arunkowań
świadomości w biografii wzorcowej.

i ewolucję

indyw idualnej

Mitologia i literatura wszystkich wieków — dowodzi modernizm —
w ytw orzyła jeden zasadniczy typ bohatera, stanowiącego ideał i wyraz
tęsknoty k u ltury do antropologicznej wielkości. Ten archetyp człowieka-wzoru umieszcza Jellenta w micie prometejskim, Miciński —
w micie lucyferycznym, Górski — w micie Wiecznego Adama, Przy
byszewski — w micie artysty. Każdy z tych autorów prezentuje swo
jego bohatera przez biografię; kulturow y symbol służy tylko do za
znaczenia powtarzalności historii wzorcowej. Dlatego też bohaterowie
literatu ry epoki pełnią różne role mityczne; na różnych etapach bio
grafii zmieniają je na inne, aksjologicznie przeciwne; dlatego nie znają
ról, które wypełniają, dlatego ponoszą klęskę w rzeczywistości histo
ryczno-społecznej, afirm ując jednocześnie ponadczasowość wartości.
U żyte symbole kulturow e wyznaczają tylko płaszczyznę interpretacji
i historycznych odniesień. A rchetyp modernistycznej antropologii to
indyw iduum wobec koncepcji determinacji, którą narzuca m u aktualny
i ukształtow any już etap kultury. „Historyczność” bohatera to w arunki
społeczne i polityczne, panujący dogmat religijny i model wiedzy
naukowej. Ponadczasowość to sfera jego intuicji, emocji i tęsknot
metafizycznych. Bohater literatury modernistycznej prezentuje zatem
konflikt o charakterze ponadczasowym, ale uw ikłany kulturowo: kon
flikt porządku animalnego, społecznego i mitycznego. L iteratura epoki
uważa za swoje zadanie kulturow e i metafizyczne ekspresję tego
konfliktu, który — jej zdaniem — w efekcie przełomu antypozytywistycznego osiągnął nową jakość, wyznaczając tym samym nowy etap
rozwoju. Radykalna przem iana to zmiana koncepcji Fatum zewnętrz
nego w Fatum wewnętrzne, ewolucja koncepcji determinizmu, od „zła
w świecie” do „zła w człowieku”. Uwewnętrznienie Fatum , „unieświadomienie” biologii i historii w indywiduum, które jest przecież wy
tw orem biologii i historii, ale także zaprzeczeniem biologii i twórcą
historii — konstytuuje sytuację bohatera tej literatury. Jej tematem
m itycznym nie jest indywidualne zwycięstwo nad czasem przeszłym
dokonanym, lecz sposoby realizacji nieustannej w alki z nim. Walki,
w której nie ma zwycięstw ostatecznych, a wartość absolutna zawarta
jest w poczuciu konieczności zaprzeczenia dogmatom i wysiłku wydo
bycia się z determinacji.
Koncepcja m itu przeciwstawionego Fatum , dokonanej zamkniętej
ewolucji historii, to aspekt światopoglądu formacji, który najwyżej
cenił w niej Stanisław Brzozowski, surowy k ry ty k jej złego sumienia
i zmistyfikowanej świadomości. „Mit wprowadza pierw iastek czynny,
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heroiczny do samej naszej myśli, jest organem niezbędnym filozofii,
która nie chce już, według orzeczenia Hegla, być sową, w ylatującą
0 zmierzchu [...] W naszej literaturze mamy cały szereg tego rodzaju
kreacji z czasów romantyzmu. Przyjęcie m itu jako formy myślowej
jest niezbędne przy analizie teatru Wyspiańskiego. W krytyce naszej
ocenił już przed wielu łaty znaczenie m itu zasłużony pionier postę
powości w myśleniu i czuciu — Cezary Jellenta” *®.
Koncepcja m itu jest wspólna epoce: i zakorzenienie w niezdeter
minowanym ja głębokim, i relacja jaźni z podświadomością zbiorową,
1 projekt przyszłości jako plan działania. Brzozowski zarzuca dalej
literaturze tego okresu, iż poprzestała na idei panowania świadomości
nad bytem. I niewątpliwie ma rację; doceniając jej intencje mitotwórcze, rozminął się z formacją literacką przy wyznaczaniu mitycz
nego horyzontu. Ideał „polskiego robotnika” form ułuje ten sam m it
prom etejski inaczej zupełnie niż ideał „polskiego arty sty ”. Brzozowski
pisze, iż bohater wielkiej polskiej literatu ry zwycięża w walce z losem.
Bohater literatu ry modernistycznej poprzestaje na tym, iż uświadamia
sobie los. Wszystkie zwycięstwa dokonane są w płaszczyźnie symbo
licznej. Indyw iduum uwikłane w historię zawsze ponosi klęskę, cho
ciaż klęska ta nie zamyka perspektyw y aksjologicznej. Mit zaprojek
towany przez literaturę przejawia rzeczywiście znacznie mniejszą świa
domość tego, co stanowiło rzeczywiście aktualną determ inację energii
historycznej. Przejawia też znacznie większą obawę katastroficzną
wobec przyszłości kultury.
M i t p r z e c i w u t o p i i . Przedstaw iana przez liczne biografie
heroiczne historia wzorcowa jest ekspresją syntezy jako światopoglądu
mitycznego; światopoglądu niewywodliwego z doświadczenia, natom iast
organizującego wielość doświadczeń w całość sensowną i otwierającą
perspektyw ę twórczości kulturowej. Taka koncepcja światopoglądu,
który musi być mitem, aby wyrażać w pełni całość ludzkiego doświad
czenia, stanowi dla literatury modernistycznej ratunek od dogmatu
i utopii. Dogmat i utopia to dwie w ersje rzeczywistości zamkniętej
i skończonej, niebezpieczne dlatego, iż nie tylko stanowią zaprzeczenie
m itu, ale również z niego w yrastają. Pojęcie dogmatu pojawiało się
tu już wielokrotnie — dogmat jest traktow any jako nieunikniona kon
sekwencja indywidualnej twórczości w życiu społecznym. Tragizm dzie
jów ku ltu ry to — zdaniem literatury epoki — dogmatyzacja twórczych,
syntetycznych idei stworzonych w w yniku intuicyjnego doświadczenia
najdoskonalszych egzemplarzy gatunku. Niebezpieczeństwo przemiany
46 S. Brzozowski, L egen d a M ło dej Polski, Lw ów 1910, s. 142.
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m itu w dogmat zaw arte jest w samym języku, instytucji i „tłum ie”
(czyli zunifikowanej świadomości społecznej).
Niebezpieczeństwo języka to niebezpieczeństwo pojęciowej wiedzy
intelektualnej; przem iany symbolu w pojęcie. Niebezpieczeństwo nie
uniknione, skoro język jest jedyną dziedziną komunikacji kulturow ej.
„Mowa nie tyle mity stwarza, ile raczej je utrw ala, przechowuje; jest
ona czynnikiem konserwatywnym, przekształca ona w trw ałą, nie
zależną od ludzi rzeczywistość własne ich przeżycie; ona czyni z mitu,
form y twórczości, czynnego współżycia — dogmat teologii” 47.
Niebezpieczeństwo dogmatu „w języku” to głównie niebezpieczeńtwo dominacji praw a naukowego nad doświadczeniem życia w jego
totalności. Niebezpieczeństwo instytucji to przede wszystkim przewaga
dogmatu Kościoła nad doświadczeniem religijnym i przewaga idei
państw a nad noumenem narodu.
Niebezpieczeństwo unifikacji to podstawowy mechanizm kostnienia
idei w dogmat. Elitarna idea twórcza, która z opóźnieniem zostaje przy
jęta przez tłum, staje się dla tego tłum u „prawdą w iary” i przeszkodą
do dalszej twórczości. Degeneracją twórczego symbolu jako problemem
k u ltu ry zajm ują się teksty Żuławskiego, Berenta, Micińskiego, Baumfelda, Nałkowskiego. Dogmatyzacja idei prezentowana jest tutaj jako
przeszkoda historiozoficzna i tragizm dziejów twórcy, którego wysi
łek przełamania kulturow ych schematów zamyka się w następnym
schemacie,.
P rotest świadomości mitycznej przeciw dogmatowi to protest prze
ciw nauce, ręligii i etyce społecznej. Metafizyka modernistyczna jest
również protestem przeciw wszelkiej utopii przyszłościowej — pozy
tyw nej i negatywnej. Używane w literaturoznaw stw ie pojęcie utopii
estetycznej i utopii społecznej modernizmu należy traktować w y
łącznie jako m etafory określające jego horyzont mityczny. Mo
dernizm wyklucza utopię. Modernizm uznaje wizję przyszłości w y
łącznie za perspektywę, określającą teraźniejszość. Jedyną prawdziwą
utopią przyszłościową jest w tym czasie wizja ludzkości odrodzonej,
zaprojektowana przez Wincentego Lutosławskiego. Zaprojektowana
niezmiernie dokładnie: od funkcji wodza do funkcji zwierząt domo
wych. Dla form acji literatu ry młodopolskiej natom iast wszelka utopia
jest złudzeniem rozumu lub wiary. Należy wierzyć w prawo rozwoju
socjalnego lub w siły opatrzności, lekceważące opór życia, aby móc
dedukować przyszłość z przeszłości i teraźniejszości. Dla modernis
tycznego m itu przyszłość jest nieprzewidywalna; co więcej, ta przy
szłość jako czas realizacji m itu jest niemożliwa. Wizja utopijna zakłada
47 Ib id em , s. 107.
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ciągłość linearną między czasem teraźniejszym a przyszłą realizacją
ideału. Dla literatu ry modernistycznej nie ma żadnej ciągłości między
historią a ideałem, jest tylko relacja wertykalna. Utopia sakralizuje
wyłącznie dokonaną przyszłość. Młodopolska m etafizyka przyznaje wa
lor sakralny każdej biografii twórczej i każdemu przeżyciu intuicyj
nemu, dowodząc stale, że zaprojektowany ideał przyszłośoi nie przy
szłość określa, lecz teraźniejszość i jej możliwości twórcze.
L iteratura modernistyczna, inspirowana przez Nietzscheańską kon
cepcję mitu, wspierana przez koncepcję Bergsonowską, znalazła się
bardzo blisko pojęciu m itu Sorela. Sorelowska opozycja przewidywania
i spontaniczności posiada odpowiednik w modernistycznej opozycji
antyutopii i mitycznego projektu. To bowiem, co wyprowadza litera
tura modernistyczna jako racjonalną kontynuację, prawidłowość his
toriozoficzną z sytuacji teraźniejszej, nie jest wizją raju, lecz socjalną
antyutopią; obrazem rzeczywistości zamkniętej i nietwórczej; rzeczy
wistości gatunkowego szczęścia, wykluczającego indywidualną dosko
nałość.
Mit przyszłości natom iast jest negacją socjologicznego przewidy
wania. Eksponowany jest nie przez opis, stanowiący linearną kon
tynuację czasu teraźniejszego, lecz przez ideał, zawierający relację
między teraźniejszością a wiecznością. Ideał ten jako projekt twórczy
współczesnego indywidualizmu nosi ty tu ł „choćby nigdy...”. „Może to
lepiej naw et będzie, jeśli nie doczekamy się ziszczenia Królestwa Du
cha, gdy w zamian pozostanie nam dążenie” 48. K onflikt zamiaru, ocze
kiwania i możliwości także mieszczą się w koncepcji światopoglądu
mitycznego jako przeciwieństwa światopoglądu utopijnego, dla którego
„musi być” tożsame jest z „powinno być”. Modernistyczna koncepcja
światopoglądu jako mitu uzyskuje swój najwyższy walor kulturow y
w koncepcji idei-dźwigni; idei generującej przyszłą twórczość wbrew
tendencjom rozwoju ludzkości jako gatunku przyrodniczego.
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Résumé
L’auteur propose dans cet article un aperçu synthétique de l’aspect idéologi
que de la littérature de la Jeune Pologne. Trouvant la science essentiellem ent
incapable à dépasser la saisie analytique, partielle et superficielle de la réalité,
48 W. Berent, Z y w e ka m ien ie, Warszawa 1920, s. 331.
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et donc la vision scientifique du monde irrém édiablem ent m utileé, la Jeune
Pologne cherchait à lui substituer une connaissance synthétique, fondée non
plus sur l’analyse, mais sur l’intuition totalisante et créatrice. Cette connaissance,
la seule capable d’atteindre l’Absolu — qui serait l’absolu cognitif et axiologique
à la fois — ne peut s’exprim er qu’indirectem ent, sous forme d’un mythe. Produit
de l’intuition et de la création à la fois, unissant un savoir et un projet, le
m ythe est considéré comme la forme suprême de l’approche intellectuelle de
la réalité. Or c’est dans et par la littérature qu’une telle connaissance peut
être réalisée. Aussi la littérature, s’assim ilant la philosophie et rem plaçant la
science, devient la form e fondam entale de l ’activité intellectuelle.
L’auteur cherche à expliquer la naissance de cette idéologie, en analysant
la littérature de la Jeune Pologne dans le contexte des problèmes épistém ologiques de l ’époque.. Les problèmes que pose le langage de l’art et de la littérature
en tant que m oyen de l’expression d’un tel mythe m étaphysique sont aussi
considérés. L’auteur analyse ensuite les dimensions fondam entales de la m éta
physique de la Jeune Pologne: la philosophie de l’être, celle de la culture et
de l’homme, la philosophie de la religion, l’historiosophie et la réflexion, sur
l ’avenir.

