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Janusz Tazbir

W pogoni za Europą
Nie traćcie drogiego czasu na pościg
za Europą - nigdy je j nie dogonicie

Witold Gombrowicz1

Jak wiadomo, już Andrzej Frycz Modrzewski zwracał uwagę na cywi
lizacyjny wyścig, który od wieków trwa w Europie. Powołując się na I List
św. Pawła do Koryntian (IX, 24) zachęcał Polaków, aby aktywnie w nim
uczestniczyli. Nie są przecież chromi ani mało zdolni. Dlaczegóżby więc,
pisał autor myśli O poprawie Rzeczypospolitej, nawiązując do terminologii
sportowej, którą tak chętnie posługiwali się już pisarze antyczni, Polacy mieli
pozostawać w tyle „za całą kolumną biegnących”2. Dzieje krajów leżących
w środkowowschodniej części naszego kontynentu przebiegały pod znakiem
ciągłej walki o zmniejszenie dystansu, jaki dzielił je od Zachodu. Dość wcześ
nie zaczęto zdawać sobie z tego sprawę. W r. 1566 pochodzący z Mazowsza
Jan Żołczyóski pisał do włoskich przyjaciół, iż „cokolwiek cywilizacji
i nauk mamy w Polsce, to wszystko naprawdę zawdzięczamy waszej ojczyźnie
i wam, jej uczonym”3. Choć od połowy XVII stulecia miejsce Rzymu za
czyna stopniowo zajmować Paryż a francuski wypiera łacinę4, to problem
1 W. Gombrowicz, Dziennik (1953-195 6 ), w: D zieła zebrane, t. VI, Paryż 1971, s. 39.
2 A. Frycz-Modrzewski, D zieła wszystkie, t. III: O Kościele księga druga, Warszawa 1957,
s. 51.
3 S. Kot, P olska złotego wieku a Europa. Studia i szkice, Warszawa 1987, s. 366-367.
4 Z przekąsem pisał o tym Ł. Opaliński. W ybór pism , Wrocław 1959s s. 168 (Biblioteka
Narodowa I 172).
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owego dystansu pozostaje nadal aktualny. Nasza elita intelektualna zaczęła go
jednak dostrzegać dopiero w dobie Oświecenia.
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(„Polska dopiero w wieku 15., cała Europa już wiek 18 kończy”5), ale przecież
inni, współcześni mu luminarze wygłaszali podobne, a nawet bardziej pesymis
tyczne, wnioski, przesuwając stan cywilizacyjny Rzeczypospolitej na XIV
stulecie, czy nawet jeszcze wcześniej. Józef Wybicki zapytywał wprost, czy nie
jest ona „wieku dziesiątego” wyobrażeniem6.
Opinii tych nie zna zapewne Zygmunt Krasiński, który w słynnym,
wielokrotnie przytaczanym, liście do ojca (1836) odmawia naszej kulturze
jakiejkolwiek oryginalności. „Jestże poezja, architektura lub malarstwo, iub
muzyka polska? Czyśmy mieli kiedy co polskiego na świecie prócz rubaszności?”. W równie pesymistyczny sposób oceniał nasz dystans Stanisław Brzozow
ski, datujący go jednak dopiero od XVII stulecia7. Podobnego zdania był Zenon
Szpotański, który przed dziesięcioma laty pisał, że właśnie w tym wieku zaczęła
się „fatalność Rzeczypospolitej”, Przestała ona bowiem uczestniczyć w umys
łowym rozwoju zachodniej Europy na który składała się twórczość Galileusza
i Keplera, Cervantesa i Szekspira. „Pierwszy to raz od paru wieków zjawiska tej
miary nie znajdują w Polsce słabego nawet oddźwięku”8. Nie jest to ścisłe,
albowiem, z jednej strony, o Galileuszu oraz jego teoriach wiedziano u nas już
w XVII wieku dość sporo9, z drugiej zaś szersza znajomość twórczości
Cervantesa czy Szekspira datuje się w całej Europie dopiero od XVIII wieku10.
Zdaniem Szpotańskiego Polska XVI stulecia „szła w górę”, załamanie
przynosi dopiero przełom tego wieku. Ale przecież i w dobie renesansu nie
wydaliśmy pisarzy na miarę Montaigne’a czy utopistów formatu Morusa.
Przekłady ich dzieł na polski pojawiły się dopiero w XX wieku; przedtem znało
je zaledwie kilka, a w XVIII stuleciu kilkanaście osób, traktujących zresztą
autora Ga.rga.ntui i Pantagruela z abominacją równą tej, jaka otaczała go
wówczas w ojczyźnie11. Podobnie ma się sprawa ze znajomością myśli filozoficz
nej Pascala12 czy Kartezjusza. Choć dramaty Szekspira grywano u nas już
3 S. Staszic, P rzestrogi dla Polski, Kraków 1926, s. 192.
0 J. Wybicki, L isty p atriotyczne , Wrocław 1955, s. 55.
S. Brzozowski, Legenda M łodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Lwów 1910,
s. 93-94.
8 Z. Szpotański, O wolność myślenia, Warszawa 1986, s. 187-188.
9 B. Biliński poświęcił temu tematowi osobną rozprawę: Galileo Galilei e U mondo polacco,
Wrocław 1969, s. 100 i nast.
10 Polskie tłumaczenie Don Kichota ukazało się w r. 1786.
11 Por. J. Tazbir, Znajomość osoby i dziel R abelaisego w dawnej Polsce, „Przegląd Huma
nistyczny” 1995, rok 39: 2, oraz M ontaigne w śród Polaków, „Pamiętnik Literacki” 1996, t. 87,
zesz. 2.
12 Ostatnio Stanisław Szczęsny odnalazł w bibliotece seminarium duchownego w Sandomierzu
przekład M yśli Pascala, pochodzący przypuszczalnie z XVII wieku.
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w pierwszej połowie XVII wieku (w języku niemieckim) na zamku królewskim
w Warszawie13 oraz w niektórych miastach Prus Królewskich, to jeszcze w 1830
r. Maurycy M^ochnacki pisał, ze nie posiadają one „żadnej mocy nad umysłami
naszymi”14. Zapewne utkwiła mu w pamięci recenzja „Gazety Krakowskiej”,
która z okazji wystawienia Hamleta (1817) pisała: „Tradycje Szekspira mogą
dziś tylko pod względem zabytku starożytności uchodzić. Krytyka nie przyjmie
dziś na siebie tego ciężaru, aby ich rozbiorem trudnić się miała”15.
Przez całe stulecia miarą wielkości współcześnie żyjących pisarzy było ich
zestawienie z luminarzami doby antyku. Maciej Kazimierz Sarbiewski bywał na
przykład nazywany „chrześcijańskim (lub sarmackim) Horacym”, a Klemens
Janicki „pół- Owidiuszem”. Jeszcze Kazimierz Brodziński, choć porównywał
Kochanowskiego z Ronsardem, Moliera z Krasickim, a Goethego oraz Jana
Henryka Vossa (1751- 1826), autora idylli Luiza, z Szymonem Szymonowicem
oraz Bartłomiejem Zimorowiczem, to równocześnie po dawnemu autora
Odprawy posłów greckich nazywał współczesnym Horacym, a Krzysztofa
Opalińskiego Juvenalisem. Notabene, stawianie na równi gruntownie później
zapomnianego Vossa z twórcą Fausta posiada dziś dla nas posmak komizmu.
Każde porównanie pociąga za sobą nieuchronne pytanie o kryteria, jakimi
się kierowano. Było rzeczą jasną, iż koryfeusze naszej literatury zarówno
rozgłosem jak wpływami na piśmiennictwo innych krajów nie dorównują swoim
zachodnim „kolegom” na literackim Parnasie. Bariera językowa sprawiała zaś,
że i poziom artystyczny ich utworów nie mógł służyć jako skala porównań:
arcydzieła, zwłaszcza poetyckie, mają to do siebie, że rzadko kiedy znajdują
kongenialnych tłumaczy. W tej sytuacji pozostawały jedynie kryteria wyższości
moralnej.
Tak więc Kazimierz Brodziński zapewniał, iż Andrzej Maksymilian Fredro
górował zdecydowanie nad La Rochefoucaldem, którego pesymizm zasługuje
„na sprawiedliwą krytykę, gdy filozofia wyższe zasady przeznaczeniu i skłon
nościom człowieka przyznała”. Jakże można zestawiać „piękne zasady moral
ne” naszego statysty z dworakiem, „którego więcej dowcip niż głębokość
zaleca”16. W obszernym omówieniu świeżo wydanego przekładu M aksym i nauk
moralnych „Xięcia de Larochefoucalda” Brodziński przyznawał mu wprawdzie
talent pisarski („wyborność stylu”), ale jednocześnie surowo ganił jego postawę
moralną oraz pesymistyczny pogląd na naturę ludzką. Polski autor Przysłów
mów potocznych... to gorący patriota, „pan pełen cnót pobożnych i obywatel
skich”. La Rochefoucauld jedynie upokarza człowieka szydząc z jego słabości,
13 Por. J. Limon, Komedianci angielscy w Warszawie, „Pamiętnik Teatralny” 1979, rocz. 28,
s. 469-477.
14 Cyt. za: J. Komorowski, Polskie szekspiriana, „Pamiętnik Teatralny” 1991, t. 40, rocz. 21, s. 3.
15 Cyt. za: T. Żeleński (Boy), Pisma, t. XIX, Warszawa 1963, s. 549.
16 K. Brodziński, W ybór pism , Wrocław 1966, s. 342 oraz tenże, Pisma estetyczno-krytyczne ,
t. I, Wrocław 1964, s. 87.
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Andrzej Maksymilian Fredro „ukazuje cnotę i prawdę w całym ich ujmującym
świetle”, a przez to „umysł i serce do nich sposobi, zaostrza, zachęca”. Poczciwy
Brodziński me wątpił również, ze Jan Paweł Woronicz dorównałby Dantemu
oraz Miltonowi, gdyby tylko cały swój czas oraz uwagę poświęcił był pisaniu17.
Opinię tę, dołączając jeszcze Torąuata Tassa, powtórzy Adam Jerzy Czartory
ski w Pochwale Jana Pawia Woronicza 18.
Do kryteriów moralnych sięgnie również Mickiewicz, stawiając w wy
kładach paryskich (1841) Reja o wiele wyżej od Montaigne’a. Pierwszy żył tylko
w książkach i w samym sobie, tymczasem polski poeta czerpał natchnienie
z Biblii i przyrody. Autor Prób „prawi o małżeństwie, co mu ślina do gęby
przyniosła”, natomiast Mikołaj Rej traktuje je bardzo poważnie; podobnych
zestawień jest u Mickiewicza całe mnóstwo19. W naszych już czasach skala
porównań została znacznie rozszerzona: Wacław Potocki bywa zestawiany
z Miltonem, choć autor tego porównania przyznaje, iż nasuwa ono mnóstwo
wątpliwości20. Jeszcze więcej zastrzeżeń budzi upatrywanie we Fryczu M od
rzewskim „polskiego M orusa”, a w Janie Brożku „sarmackiego Pascala”. To
ostatnie na tej jedynie podstawie, że obaj zwalczali w swoich pamfletach
jezuicką kazuistykę.
Jedynym naszym antyjezuitykiem, który ilością wydań oraz rozgłosem (bo
nie poziomem artystycznym) mógłby konkurować z Prowincjalkami, są słynne
M onita secreta (1612) Hieronima Zahorowskiego. Zyskały on niemalże świato
wy rozgłos nie tylko dzięki formie (Zahorowski udatnie naśladował tajne
instrukcje władz zakonnych), ale i językowi, w jakim ukazało się pierwsze
wydanie M onitów, przełożone następnie z łaciny na wiele języków europejskich.
Wspomniana już bariera językowa (polonica non leguntur...) stanowi dla
niektórych zasadniczy powód niskiego kursu naszych akcji na ogólnoeuropej
skiej giełdzie kulturowej. Jest w tym sporo racji. „Czy sławni Rumuni, Ionesco
i Cioran, staliby się równie sławni pisząc w języku rodzinnym zamiast po
francusku? Teatr Mrożka często porównywany jest z teatrem Ionesco, lecz nawet
nie osiągnął, mimo sukcesów, tego samego rozgłosu” - pisze Zofia Bobowicz21.
Stosunkowo najłatwiejszy do wyjaśnienia wydaje się brak na gruncie
polskim (aż do wieku XVIII) utworów o charakterze utopijnym. Rodzą się one
bowiem w warunkach, w których żadną miarą nie mogą zostać urzeczywist
nione. Żądają wszystkiego, ponieważ nie mogą nic osiągnąć; maksymalizm
17 K. Brodziński, O tłumaczeniu „M aksym i uwag moralnych” księcia de La Rochefoucaulda...
„Pamiętnik Naukowy” 1819, t. I, s. 30-85.
18 J.P. Woronicz, Pism a wybrane, Warszawa 1993, s. 559-560.
19 Por. J. Tazbir, Montaigne w śród Polaków, op. cit., s. 14-16.
20 C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej, Warszawa 1975, s. 287-290.
21 Z. Bobowicz, Recepcja literatury polskiej we Francji - uwagi wydawcy, nr 11 z r. 1996, s. 114.
Język twórczości z punktu widzenia antynomii pomiędzy rodzimością i światowością to zdaniem
Autorki poważny problem dla większości tzw. „małych narodów” (ibidem , s. 116).
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wielkich utopistów wynika z ich niewiary w realność jakiejkolwiek zmiany
stosunków. Dlatego też w dobie realizowanych przecież reform, pod których
znakiem stało polskie życie polityczne XVI stulecia, nie szukano rekompensaty
w tworzeniu idealnego, gdzieś na jakiejś wyspie istniejącego świata22.
Następna linia obrony, wytyczona już w ubiegłym stuleciu, oparta jest na
stwierdzeniu, że skoro byliśmy zajęci przede wszystkim obroną Zachodu
Europy, to nie mogliśmy rozwijać naszej kultury na tę samą, co i on, skalę23.
Wiedliśmy bowiem boje opóźniające postęp naszej cywilizacji, a „stawiające
przed Europą puklerz, za którym chrześcijańskie ludy mogły rozszerzać
oświatę”24. Ale przecież Rzeczpospolita pełniła faktycznie funkcje przedmurza
jedynie w ciągu kilkunastu lat XVII stulecia. W poprzednim i następnym wieku
nikt nie zabraniał Polakom współzawodnictwa intelektualnego z Francją,
Włochami, Anglią czy Hiszpanią. Zaangażowanie tych dwóch ostatnich państw
w podbój innych kontynentów nie przeszkodziło rozwojowi twórczości Szeks
pira i Miltona, Cervantesa i Lope de Vegi, wzbogaciło ją natomiast o nowe,
egzotyczne elementy.
Trudno i darmo, musimy pogodzić się z tym, że nie nad Wisłą, Wartą,
Niemnem czy Dnieprem powstały wielkie symbole literackie, które po dziś
dzień rządzą życiem kulturalnym Europy: mam tu na myśli postacie Don
Kichota i Hamleta, Harpagona i Alcesta- Mizantropa, Don Juana i Fausta.
Tacy bohaterowie naszej literatury, jak „siłaczka” czy „doktor Judym” pozo
stali symbolami wyłącznie w Polsce i nie wydaje się, aby wzbudzili zainteresowa
nie w krajach sąsiednich, nawet słowiańskich. Przy całej sympatii dla tych
postaci, staroświeckich i raczej śmiesznych w oczach współczesnych nam
polskich lekarzy oraz nauczycieli, trudno z bohaterami Żeromskiego wiązać
jakieś ogólnoludzkie i ponadnarodowe przesłanie.
Często zwykło się powtarzać, iż XIX- wieczne pójście naszej literatury na
narodową służbę zmniejszyło jej szanse w oczach tych narodów, które posiadały
własne państwa i niezbyt były rozczulone walką Polaków o niezawisłość.
Natomiast sukcesy militarne Związku Radzieckiego oraz jego ekspansja teryto
rialna i polityczna, torowały w jakimś stopniu drogę dramatom Czechowa na
sceny nie tylko europejskie, ale i amerykańskie25. To samo da się powiedzieć
o popularności Fiodora Dostojewskiego, który w iście proroczej wizji nakreślił
był w Biesach drogę, po jakiej pójdzie totalitarna Europa XX stulecia.
Gdyby polski palec, dzięki jakiemuś kaprysowi historii czy zakrętowi
dziejów, spoczywał na cynglu atomowym, to w teatrach Paryża, Londynu
22 Por. J.Tazbir, S zlaki kultury polskiej, Warszawa 1986, s. 91-92.
23 Por. tenże, O d Haura do Isaury. Szkice o literaturze, Warszawa 1989, s. 81.
24 K. Brodziński, W ybór pism , op. cit., s. 276.
23
S. Mackiewicz twierdzi, że Czechow był raczej słabym pisarzem scenicznym, który miał
szczęście znalezienia wspaniałych reżyserów (O deszli w zmierzch, w: W ybór pism , 1916-1966,
Warszawa 1968, s. 322-323).
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i Rzymu grywano by zapewne dramaty Mickiewicza oraz Słowackiego, czy
nawet komedie Aleksandra Fredry. Mówi się o tak aktualnym dziś przesłaniu
wielkiej literatury rosyjskiej XTX wieku, jakim jest uległość małego, szarego
człowieka wobec władzy na wszystkich jej szczeblach. Ale przecież w literaturze
amerykańskiej problem ten został zepchnięty na bardzo daleki plan, tymczasem
i ona bywa tłumaczona na wiele języków. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że
w tej światowej promocji Hemingwaya, Steinbecka czy Faulknera jakąś rolę
odegrała mocarstwowa pozycja USA, osiągnięta w XX stuleciu.
Wszystko to jednak nie wyjaśnia braku polskich autorów na skalę Cervantesa, Moliera czy Szekspira. Wiąże się to zapewne z naszą młodszością
cywilizacyjną w stosunku do Zachodu, z brakiem „podglebia” w postaci
mnóstwa utworów średniego lotu, na którym to podglebiu wyrastają arcydzieła.
Przez całe dwa wieki, XV i XVI, z powodzeniem doganialiśmy Europę
Zachodnią. Natomiast w następnych stuleciach, ilekroć znalazła się ona na
„wirażu cywilizacyjnym”, Sarmatom coś w owym doganianiu przeszkadzało.
W XVII wieku wojny26 i obce najazdy, w XIX stuleciu rozbiory, w XX
polityczne zniewolenie, narzucające Polsce również i taki ustrój gospodarczy,
który w praktyce okazał się niemożliwą do zrealizowania utopią. W konsekwen
cji mamy dziś równe szanse dogonienia krajów zachodnich, co Ameryka
Łacińska północnej części tego kontynentu (bardziej realne wydają się już
nadzieje Hiszpanii na doścignięcie Anglii, która od XVI stulecia poczynając,
z każdym wiekiem coraz bardziej wyprzedzała ojczyznę Don Kichota).
Podobnie jak w czasach Brodzińskiego, kiedy to upadek Napoleona
przekreślał szanse na szybkie odzyskanie niepodległości, oraz w latach Wielkiej
Emigracji (porównaj przytaczane wyżej opinie Mickiewicza na temat wyższości
Reja nad Rabelais, tak i na kolejnym wychodźstwie, tym zaistniałym z winy
Jałty, starano się kurować narodowe kompleksy Polaków iście końskimi
dawkami megalomanii. Jesienią roku 1952 przebywający w New Yorku Jan
Lechoń wystąpił z odczytem Literatura polska i literatura w Polsce, ogłoszonym
następnie na łamach londyńskich „Wiadomości”27. Zdaniem autora K arm azy
nowego poem atu „posiadaliśmy tytanów pióra na miarę Dantego, Racine,
równych największym na świecie”. Niestety jednak, zaabsorbowani własnym
narodowym losem, nie potrafiliśmy przekonać o tym Europy. Ta niewiedza
świata zachodniego o polskich osiągnięciach literackich „wydaje się nam jakby
intelektualną Jałtą” - pisał Lechoń.
Istotną przeszkodą nie było zainteresowanie naszej literatury sprawą naro
dową, ponieważ - jak ktoś słusznie napisał o autorze Fausta - potrafił on
przedstawić „całą ludzkość w kostiumie swego narodu”. Sedno sprawy spoczy
26
Rzeczpospolita XVII w. nie prowadziła wojen zewnętrznych tylko przez 32 lata, natomiast
Francja, Szwecja i Rosja cieszyły się pokojem blisko przez 50 lat, a Brandenburgia przez 69.
71 „Wiadomości” 1952, rok 7, nr 36/37.
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wa w języku: zarówno Dante, jak Goethe mogli być czytywani w oryginale
także i poza granicami swoich ojczyzn. Tymczasem wielcy polscy poeci nigdy
m
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świata, że twórczość Kochanowskiego czy Mickiewicza „jest z tego samego
metalu, tej samej najwyższej próby, co Dante, Rasyn czy Szekspir”.
Z właściwym sobie zjadliwym szyderstwem zaatakował tezy Lechonia
Witold Gombrowicz, który na łamach paryskiej „Kultury” wywodził, iż takie
zestawienia nie mają większego sensu. Jest to bowiem tak, jakby „porównywać
owoc z konfiturą, produkt naturalny z produktem przetworzonym, łąkę, pole
i wioskę z katedrą lub miastem, duszę sielską z duszą miejską”. Nie od dziś
staramy się pocieszać naród takimi zestawieniami, przypominając, iż Tomasz
Mann uznał Nieboską komedię za arcydzieło, a Quo vadis było tłumaczone na
wszystkie języki. „Tym to cukrem od dawna się krzepimy. Ale chciałbym
doczekać chwili, w której koń narodu zębami złapie za słodką rękę Lechoniów”
- pisał Gombrowicz. Jego zdaniem, podobna argumentacja wywodzi się
z opacznego rozumienia narodowego obowiązku, z pobytu ..na przvmusowei
obczyźnie”. Autorowi Ferdydurke owa narodowa msza wydawała się „czymś
szatańsko szyderczym i złośliwie groteskowym”. Wywyższając Mickiewicza
Polacy poniżają samych siebie, petryfikują swój stan zaścianka, obnażają
własny prymitywizm.
Jesteśmy ubogimi krewnymi świata, którzy usiłują imponować sobie
i innym. Licytacja z innymi narodami na geniuszów, zasługi i zdobycze
kultury, jest - dla Gombrowicza - czymś bardzo niezręcznym z punktu
widzenia taktyki propagandowej. I tak nie jesteśmy w stanie wytrzymać
„konkurencji włoskiej, francuskiej, niemieckiej, angielskiej, rosyjskiej: więc ten
punkt widzenia skazuje nas na podrzędność”. Sprzeciwia się także narodowej
godności: naród prawdziwie dojrzały powinien z umiarem osądzać własne
zasługi, a naród prawdziwie żywotny musi się nauczyć je nawet lekceważyć.
Ballady Szopena czy wiktoria wiedeńska nie stanowią o chwale współczesnych
Polaków28.
Lechoń nie zdobył się na replikę, poprzestając na kąśliwych uwagach
w Dziennikach, z których wynikało, że nie warto się spierać ze swawolnym
Dyziem i „wiecznym smarkaczem” emigracyjnej publicystyki. Gombrowicz na
próżno stara się dowieść, że jego oponent jest „prowincjonalnym patriotnikiem
(sic!), który chwali Mickiewicza i Słowackiego, bo tak Polakowi wypada”. „Jak
tu gadać z durniem (...) jak mu dowieść, że Mickiewicz był jako poeta równy
D an temu, że D ziady, Samuel Zborowski, Wesele są to arcydzieła równe
największym francuskim i angielskim?”29.
28 W. Gombrowicz, Dziennik (1953-1956), op. cit., s. 12-16. Zdaniem autora przed podobnymi
dylematami stoją Argentyńczycy, por. W. Gombrowicz, Dzieła zebrane, t. VII, Paryż 1971, s. 136.
29 J. Lechoń, Dziennik, t. 3, Warszawa 1993, s. 97-98.

230

Janusz Tazbir

Powtórne w tym stuleciu „wybicie się Polaków na niepodległość” sprawiło,
iż w ocenie przeszłości oraz naszego dorobku cywilizacyjnego powracają
akcenty oświeceniowego pesymizmu. Obok przytaczanych już opinii Zenona
Szpotaóskiego świadczy o tym nawiązywanie wyraźne, acz chyba nieświadome,
naszej publicystyki do „staszicowskiego zegara”. Jeśli ks. Maciej Ziemba (i inni)
piszą o możliwości powrotu czasów saskich30, to w tłumaczeniu na język dat
oznacza to: „Polska dopiero w połowie XVIII stulecia, cała Europa już wiek
XXI zaczyna”. Pozostawiając na boku sprawę zacofania techniczno- przemysłowego trudno nie dostrzec, że towarzyszy mu dystans cywilizacyjny.
Ale przecież pisząc o górach nie porównujemy wyłącznie najwyższych
szczytów, lecz ich całość: miejsce tych gór w krajobrazie oraz ich znaczenie
turystyczne. Podobnie i w kulturze liczy się jej przeciętny poziom, mierzony
w liczbie tytułów i nakładów książek, w ich krążeniu po kontynencie, w wyjaz
dach na cieszące się największą sławą uniwersytety, w posługiwaniu się
w piśmiennictwie naukowym tym samym językiem (najpierw łaciną, później
francuskim), w recepcji czołowych utworów literackich, w wymianie wątków
fabularnych czy spektakli. Pod tymi wszystkimi względami Rzeczpospolita
XVII stulecia istotnie wyraźnie odstaje od Zachodu. Warto przy tym zaznaczyć,
że dopiero w XIX wieku zaczyna się on interesować literaturą piękną po
wstającą na wschód od linii Łaby. Mimo że spora część dorobku piśmien
niczego doby Oświecenia (z twórczością Krasickiego na czele) była niemalże na
bieżąco tłumaczona na niemiecki31, to na tym właściwie kończy się nasza
obecność w zachodnioeuropejskiej strefie językowej.
Choć właśnie nad Sekwaną rozkwitła wielka literatura polskiego romantyz
mu, to jednak jej wpływ na francuską był wręcz minimalny i nie może być
porównany z tym, jaki w drugiej połowie XIX stulecia (oraz później) wywrze
tam powieść rosyjska, z Dostojewskim na czele32. Warto w tym miejscu
przypomnieć frapującą uwagę Ksawerego Pruszyńskiego, który zastanawiając
się w 1940 r. nad specyficznością naszego piśmiennictwa, pisał, iż „ta właśnie
literatura polska, zrodzona w Paryżu, stała się arcypolska, ale bardzo mało
uniwersalna: bliższymi sąsiadami są imć pan Rej z Nagłowic i sieur Rabelais
z Chinon, niż Goszczyński i Musset, choć przecież tamci żyli na dwóch
krańcach Europy, a ci chodzili ulicami tego samego miasta”33.
Zasadnicze pytanie: dlaczego nie możemy się poszczycić geniuszami pióra
na zachodnią miarę, pozostaje nadal bez odpowiedzi. To prawda, że nie rodzą
się oni na kamieniu, ale pojawieniu się wielkiej literatury sprzyjają wielkie
30 Por. M. Ziemba, C zasy saskie, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 22.
31 Zob. J. Tazbir, „Niemcy wobec kultury staropolskiej”, w druku.
32 Por. P. van Tieghem, Les influences étrangers sur la littérature française, 1550-1880, Paris
1967, s. 244-245.
33 K. Pruszyński, Pow rót do Soplicowa, w: Publicystyka, t. II: 1940-1948, Warszawa 1990,
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miasta oraz istniejące w nich środowiska artystyczno- literackie. Nie przypad
kowo chyba kultura renesansu rodzi się w silnie zurbanizowanych Włoszech,
Oświecenie w dużych miastach Anglii, Francji i Niderlandów. Literatura
amerykańska wreszcie, choć wspominająca z nostalgią klimat małych mias
teczek, owych ojczyzn Tomka Sawyera i Hucka, zaczyna się liczyć dopiero od
drugiej połowy XIX stulecia, wraz z rozwojem wielkich ośrodków miejskich.
Jak każde uogólnienie, tak i ta hipoteza nadaje się do podważenia, bo
przecież Montaigne czy Cervantes nie zamieszkiwali w wielkich miastach,
a nawet od nich stronili. Trzeba się więc chyba pogodzić z faktem, iż na niektóre
pytania nie jesteśmy w stanie udzielić zadowalających odpowiedzi. Zdawał
sobie z tego sprawę już Tadeusz Boy- Żeleński, który pisząc o pewnych
podobieństwach pomiędzy autorem Prób a Rejem, konstatował, iż chwilami
można odnieść wrażenie, że to gawędzi z nimi „bliski sąsiad pana Mikołaja
z Nagłowic, nad którym, d z i ę k i k a p r y s o w i g e o g r a f i i i k l i m a t u
[podkreślenie moje - J.T.] posiadł przewagę większych zapasów oleju pod
sklepieniem czaszki”34. Geografia nie jest jednak w stanie odpowiedzieć,
dlaczego „w pewnych miejscach na kuli ziemskiej pojawia się więcej talentów
artystycznych, aniżeli w innych?”. Takimi „miejscami nawiedzonymi” są (w
dobie renesansu) Florencja (i to nie tylko w skali Półwyspu Apenińskiego), jak
również całe Włochy35. Sięgając na inny teren, do owych miejsc można zaliczyć
kresy wschodnie dawnej Rzeczypospolitej, skąd wyjdzie nie tylko Mickiewicz
czy Słowacki, ale i jeden z największych pisarzy europejskich, Józef Con
rad- Korzeniowski36. Czyżby więc wszystko należało złożyć na genius lo cil
„Kaprys geografii i klimatu” nie zwykł się wszakże powtarzać zbyt
często. Bo przecież od XVII stulecia Hiszpania nie doczekała się nowego
Cervantesa, Anglia dramatopisarza równego Szekspirowi, Francja drugiego
Moliera. Literatura rosyjska, jak dotąd, nie wzbogaciła się o pisarzy, którzy
by dorównali Dostojewskiemu czy L. Tołstojowi. Nie sposób uznać wie
lotomowej i zakalcowatej serii powieści (8 grubych tomów) Sołżenicyna,
poświęconych prologowi rewolucji październikowej (lata 1914- 1917: seria
nosi tytuł Czerwone koło) za godną zestawienia z również historyczną powieścią,
mianowicie Wojną i pokojem.
Nie mogąc sprostać konkurencji na polu literatury pięknej staramy się
przypominać o staropolskim wkładzie do budowy wczesnego Oświecenia
(doktryna braci polskich, zwanych socynianami), jak również o nowatorstwie
szlacheckiej myśli politycznej, tak mocno akcentującej wolność jednostki oraz
nadrzędność prawa nad królem37. Może to nam posłużyć za pociechę, ale nie
34 T. Żeleński (Boy), Pisma, t. VIII, op. cit., s. 183.
35 Z. Zielonka, Geografia życia literackiego polskiego okręgu kulturowego na Śląsku, Słupsk
1994, s. XI-XII.
36 Por. J. Kolbuszewskj, Kresy, Wrocław 1995, s. 67 i nast.
37 Z. Ogonowski, Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej,
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powinno stać się punktem wyjścia do łatwych uogólnień. Bo przecież geniusze
pióra tworzyli swe dzieła także i pod berłami despotów (w rodzaju Ludwika
XIV czy carów rosyjskich ubiegłego stulecia). Dopiero totalitaryzm (przede
wszystkim w wydaniu sowieckim) stworzył klimat, w którym wybitnym
talentom, oprócz śmierci w łagrze, pozostawało jedynie samobójstwo lub
ucieczka w milczenie. Na tę zasadniczą różnicę zwrócił już uwagę Jan Lechoń
pisząc: „W polistopadowej Polsce zabronione były tylko pewne buntownicze
tematy, ale przecież nie było zakazu czucia po polsku, ani nakazu, aby nie czuć
po polsku”38.

Warszawa 1992, s. 98-99.
38 J. Lechoń, Dziennik, t. I, Londyn 1967, s. 124.

