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przedmowa

Jest to książka o języku modernizmu w potrójnym sensie, bo w trzech 
zasadniczych, dopełniających się znaczeniach wykorzystywanego tu 
w konstrukcyjnej funkcji pojęcia „język”. Po pierwsze, w tym, że głów-
nym przedmiotem uwagi są w tej pracy poglądy na temat języ ka: te 
obiegowe, stanowiące składnik powszechnej na przełomie XIX i XX 
wieku wiedzy o  kulturze; te głoszone specjalnie przez modernis-
tów; oraz te, które znajdują uzasadnienie w  ich twórczości literac-
kiej, zwłaszcza zaś w jej części najbardziej nowatorskiej. Zostały one 
omówione osobno w drugim rozdziale, lecz także w pozostałych na-
leżą do obszerniej rozważanych kwestii, przewijając się w rezultacie 
na podobieństwo lejtmotywu przez całą pracę.

Teza o kluczowym, a nawet – zdaniem wielu badaczy – funda-
mentalnym znaczeniu języka nie tylko dla modernistycznej twórczo-
ści literackiej czy, szerzej, artystycznej, lecz i dla całej humanistyki no-
woczesnej, należy od dawna do grupy „kanonicznych” przeświad czeń 
na temat podstawowych znamion decydujących o  odrębności ar-
tystyczno-intelektualnych przemian ostatniego stulecia. Pogląd ten 
jest wszakże utrwalony przede wszystkim w nauce zachodnioeuro-
pejskiej, natomiast na polskim gruncie nie został właściwie dotąd 
zweryfikowany. Niniejsze studium, widziane w tej perspektywie, może 
być więc potraktowane jako wstępne rozpoznanie prawomocności 
tego przeświadczenia w dziedzinie wiedzy o literaturze, w szczegól-
ności zaś w odniesieniu do fazy instauracyjnej polskiego moderni-
zmu na początku wieku.

Po drugie, jest to książka o języku modernizmu w takim znacze-
niu, że jej głównym obszarem badawczym jest językowo-literacka 
świadomość polskiego modernizmu: przede wszystkim ta formuło-
wana wprost, w trybie dyskursywnym, w mniejszym stopniu ta wy-
powiadana w utworach stricte literackich i jedynie sporadycznie – re-



8 PRZEDMOWA

konstruowana pośrednio w wyniku analizy artystycznej twórczości. 
Taki rozkład akcentów podyktował istniejący stan wiedzy o  mo-
dernizmie. Jest on, jak wiadomo, o wiele pełniejszy w odniesieniu 
do pierwszo-, drugo-, a nawet trzeciorzędnej literackiej twórczości 
niż w odniesieniu do historycznej świadomości literackiej, która tej 
twór czości towarzyszyła, tworzyła jej macierzysty kontekst, jak rów-
nież stanowiła jej istotny komponent.

Z tego zapewne powodu w badaniach nad literaturą przełomu 
wieków utrzymuje się – niesłuszny, jak próbuję wykazać – pogląd 
o braku pogłębionej świadomości językowo-literackiej, jej marginalno-
ści i, ogólnie, nikłym znaczeniu jej intelektualnych walorów dla rozpo-
znania, opisania i zrozumienia wartości oraz specyfiki mo dernistycznej 
literatury. W tym względzie niniejsza praca – penetru jąca w każdym 
z rozdziałów dziedzinę mentalności artystycznej w jej aspektach: języ-
kowym, literackim, a  po części także estetycznym i  światopoglądo-
wym – gromadzi sporą, jak sądzę, liczbę dowodów, które winny pro-
wadzić do wniosków skłaniających do odrzucenia owego od dawna 
zwalczanego, lecz ciągle uporczywie się utrzymują cego stereotypu 
o dominującym jakoby w tym czasie kulcie „bezmyśl nej”, bezreflek-
syjnej, bezpośredniej artystycznej ekspresji.

Po trzecie, pojęcie języka funkcjonuje w  tej pracy w  pochod-
nym znaczeniu; polegającym na wyeksponowaniu „systemowego” – 
w tej mierze – charakteru przeobrażeń modernistycznej literatury 
jako odrębnej całości artystyczno-światopoglądowej, kształtującej 
swe spe cyficzne rysy (nurty, odmiany, elementy) w  sieci wzajem-
nych po wiązań wytworzonych w  trybie systematycznej dyferen-
cjacji i  opozycji, a  niebędących na przykład rezultatem logiczne-
go wyni kania, przyczynowo-skutkowej ewolucji czy „organicznego” 
rozwoju urzeczywistniającego możliwości obecne potencjalnie od 
początku. W niniejszej pracy ten proces wyodrębniania przez od-
różnianie jest śle dzony w  obrębie sześciu, w  moim przekonaniu 
podstawowych, kategorii czy zespołów problemowych: moder-
nizmu, języka, pod miotu, literatury, krytyki literackiej oraz teorii  
literatury.

Każdy z nich wszakże jest rozpatrywany w znaczeniu respektu-
jącym historyczną swoistość badanego przedmiotu. Tak więc mo-
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dernizm jest charakteryzowany jako rozległa literacka formacja ar-
tystyczno-światopoglądowa, sięgająca od swych początków z końca 
XIX wieku po fazę wyczerpania w  latach sześćdziesiątych, a  uka-
zana w  ścisłym powiązaniu z  procesami modernizacji społecznej, 
kulturalnej i  cywilizacyjnej. Świadomość językowa jest analizowa-
na przede wszystkim w  aspekcie modernistycznego doświadcze-
nia wyobcowa nia oraz prób jego przezwyciężenia dzięki sztuce li-
terackiej inwencji. Koncepcje podmiotowości są ukazane w świetle 
modernistycznej antynomii odrodzenia indywidualizmu i  kryzy-
su podmiotu. Modele literatury i krytyki literackiej z kolei opisano 
na przykładzie dwóch najważniejszych dla formacji modernistycz-
nej i  zresztą najoryginal niejszych indywidualnych odmian: gene-
tycznego strukturalizmu (avant la lettre) Stanisława Brzozowskiego 
oraz immanentnej poetyki i krytyki literackiej Karola Irzykowskie-
go. Myśl teoretycznoliteracka wreszcie została ujęta zarówno w kon-
tekście (wcześniej określonym) świadomości literackiej i  koncep-
cji krytycznych, jak i w obrębie syn tetycznie potraktowanej całości 
przemian nowoczesnej teorii jako autonomicznej naukowej dyscy-
pliny. Oceniana z tego punktu widzenia, jest to zatem również praca 
z zakresu historii pojęć literaturoznawczych, funkcjonujących w ba-
danym fragmencie dziejów literatury.

Rekonstrukcja znaczeń owego podstawowego korpusu pojęcio-
wego, wraz z  uzupełniającymi ją (w  Aneksie) analizami przemian 
świadomości literacko-estetycznej oraz związków między myślą filo-
zoficzną (zwłaszcza Fryderyka Nietzschego) a  twórczością literac-
ką, zapewniać może oczywiście tylko niezbędne, wstępne warunki 
umoż liwiające dopiero podjęcie właściwych historycznoliterackich 
zadań: pełnego opisu literackiej formacji modernistycznej polskiej 
literatury. A ponieważ rzeczą zasadniczą w tym przedsięwzięciu wy-
dawało się rozpoznanie jej cech przede wszystkim w granicznych fa-
zach rozwo ju, więc też i punkty ciężkości poniższych analiz zosta-
ły przesunięte na te pograniczne rejony. Głównym obiektem analizy 
jest tu przeto wstępna faza kształtowania się modernistycznej forma-
cji literackiej około roku 1910 (co m.in. sprawiło, że na plan pierw-
szy wysunięta została twórczość czterech najważniejszych dla tej 
fazy pisarzy: Be renta, Leśmiana, Brzozowskiego oraz Irzykowskie-
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go). O  wiele bar dziej syntetycznie potraktowano jej schyłek i  fazę 
przejściową (w la tach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych), czyli te 
procesy, zjawiska i przeświadczenia artystyczne, które znalazły się, 
przynajmniej w pew nej mierze, w obrębie już postmodernistycznej 
(w znaczeniu określo nym w tej pracy) wrażliwości literackiej i świa-
domości estetycznej.

Zaś środkową fazę rozwoju scharakteryzowano jedynie w stopniu 
niezbędnym dla zachowania całościowego obrazu formacji moderni-
s tycznej. W tym sensie są to więc istotnie prolegomena historyczno-
literackie.

Wolno sądzić, iż jeśli można było zaryzykować w tej pracy próbę 
opisu generalnych cech polskiego modernizmu jako pewnej zamk- 
niętej całości, to chyba dlatego przede wszystkim, że możemy już 
spojrzeć nań z  zewnątrz, a  więc – jak można by też powiedzieć – 
w perspek tywie postmodernistycznej. Perspektywa ta pozwala m.in. 
dostrzec, że formacja ta znajduje się w fazie zmierzchu, skostnienia, 
petryfika cji; fazie, która uwyraźnia i stabilizuje ostatecznie urzeczy-
wistnione w procesie historycznoliterackim formacyjne znamiona. 
Mam prze konanie, iż jest to także perspektywa umożliwiająca cha-
rakterystykę modernizmu w jego „własnych”, modernistycznych ka-
tegoriach, choć skądinąd różnią się one znacznie od kategorii do-
tychczasowych, wyprowadzonych z rozpoznań dokonywanych „od 
wewnątrz” (a więc zawsze cząstkowych, hipotetycznych i, na ogół, 
krótkoterminowych). Dopiero bowiem z owego zewnętrznego (acz 
także, oczywiście, cza soprzestrzennie i  kulturowo ograniczone-
go) punktu widzenia stają się uchwytne i zrozumiałe podstawowe, 
w  tym zwłaszcza: głęboko sys temowe, rysy modernistycznego du-
cha, w swych powierzchniowych manifestacjach zaprzątniętego cał-
kowicie nieprzerwaną kultywacją tego, co indywidualne, unikatowe, 
odróżniające, nowe – odmienne od wszystkiego innego.

*

Wszystkie wcześniej opublikowane, pierwotne wersje poszczegól-
nych części czy fragmentów zostały w wydaniu książkowym opraco-
wane na nowo, rozwinięte i uzupełnione – w stopniu niekiedy bardzo 
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znacznym. Jedynie studia pomieszczone w  Aneksie przedrukowa-
no w zasadzie bez zmian (jeśli nie liczyć zaktualizowanej literatury 
przedmiotu) – z przyczyn, o których mowa w Nocie informacyjnej.

Kraków, w listopadzie 1995 roku



rozdział 1
Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej

Uwaga wstępna

W badaniach nad literaturą okresu Młodej Polski uporczywie daje 
znać o sobie pewien podstawowy problem, którego kłopotliwa – me-
todologicznie, w  tym zwłaszcza: periodyzacyjnie – natura sprawia 
najprawdopodobniej, iż choć był dostrzegany właściwie od począt-
ku, to nie stał się dotąd, jak sądzę, przedmiotem dostatecznej uwa-
gi, pro wadzącej do prób przewartościowania tradycyjnych ujęć tej 
fazy pro cesu historycznoliterackiego. Problem ten, który wielokrot-
nie, z  cza sem coraz częściej, bywał rozważany, a w miarę powięk-
szającego się dystansu historycznego ujawniał się coraz wyraźniej, 
sformuło wać można – w  niejakim uproszczeniu i  przejaskrawie-
niu – następu jąco1.

Po pierwsze, wśród historyków młodopolskiej literatury panu-
je dość powszechna zgoda, iż najbardziej wartościowe zjawiska tego 
okresu pojawiły się w pierwszym dziesięcioleciu dwudziestego wie-
ku, liczonym, powiedzmy, od lat 1902/1903 do 1912/1913. Współ-
cześnie są zbieżne też opinie co do tego, iż najwybitniejsze artystycz-
nie i po znawczo osiągnięcia znaleźć można w  twórczości Berenta, 
Brzozow skiego, Irzykowskiego i Leśmiana, by ograniczyć się tutaj do 
pierwszej czwórki. Historycznoliteracka konstrukcja całego okresu 

1 Uczestnicy dyskusji nad referatową wersją tego rozdziału: Wojciech Gutow ski, 
Tomasz Gryglewicz, Ewa Miodońska-Brookes, Maria Podraza-Kwiatkowska, 
Jerzy Sosnowski, Marian Stala – zechcą przyjąć podziękowania za inspirujące 
uwagi, które pomogły mi sprecyzować wiele orzeczeń wyłożonego tu stanowiska. 
Już po napisaniu tej pracy przeczytałem dwa szkice – stawiające tezy zbieżne 
z  rozwijaną w  niej argumentacją na rzecz przemyślenia na nowo dziejów 
polskiej literatury ostat niego stulecia, w  tym zwłaszcza dotychczasowej jej 
periodyzacji. Zob.: L. Szaruga, Dramat Młodej Polski, „Kresy” 1994, nr 19 (3);  
J. Sosnowski, Pierwszy upadek Bunga, „Kresy” 1994, nr 19 (3).




