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Z profesorem Włodzimierzem 
Boleckim rozmawia Andrzej Waśko

Andrzej WAśko: Jest Pan historykiem i teoretykiem literatury, badaczem 
uwrażliwionym na historię XX wieku, autorem monografii o Mackiewi-
czu co jest bardzo szczególnym połączeniem specjalności. Chciałem więc 
na początku zapytać o  Pańskie credo polonistyczne. Historia literatury 
znalazła się niegdyś pod krytycznym ostrzałem ze strony teorii literatury. 
Pytano, jak jest możliwa historia literatury współcześnie. Teraz wydaje się, 
że literaturoznawstwo dostało się pod ostrzał nowych dyscyplin takich jak 
np. medioznawstwo. Jaka jest rola literaturoznawcy we współczesnej hu-
manistyce i w tym zmieniającym się wciąż społeczeństwie?

Włodzimierz Bolecki: To cały szereg pytań, którym moglibyśmy poświę-
cić co najmniej kilka osobnych rozmów. Ale na niektóre spróbuje odpo-
wiedzieć. Z  jednej strony pozycja literaturoznawstwa we współczesnej 
humanistyce jest, wydaje mi się, niezwykle silna. Z bardzo prostego po-
wodu, bowiem większość dyscyplin humanistycznych przejmuje katego-
rie literaturoznawcze do wyrażenia czy opisania zjawisk, którymi się zaj-
muje. Jeżeli zwróci się uwagę na obecność i popularność poza granicami 
literaturoznawstwa takich terminów, jak kategorie narracji, opowieści, fa-
buły, fikcji itd., to są przecież terminy wypracowane przez literaturoznaw-
stwo a przejmowane przez dyscypliny, które nie mają swojego języka. To 
jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, może jeszcze ważniejsza, polega na 
tym, że w centrum literaturoznawstwa znajduje się kategoria tekstu. Każ-
dy literaturoznawca, obojętnie czy jest teoretykiem, historykiem, kryty-
kiem czy publicystą, pisze o tekstach. Od kilkudziesięciu lat rozszerza się 
świadomość, że świat, w którym żyjemy jest wypełniony tekstami. Kiedyś 
rosyjscy semiotycy wprowadzili pojęcie tekstu kultury i mimo, że ten ter-
min się zbanalizował, to nadal funkcjonuje. Mnie bardziej chodzi o tekst 
inny – językowy, który pierwotnie jest przedmiotem zainteresowania lite-
raturoznawstwa. Ów tekst nazywamy wciąż różnie: utworem literackim, 
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dziełem. Dzisiaj zmieniło się raczej to, że pojęcie literatury już nie jest 
precyzyjne i ostre. Jeszcze mniej więcej sto lat temu odróżniano precyzyj-
nie co jest literaturą, a co nią nie jest. Dzisiaj z różnych względów (cywi-
lizacyjnych, rodzajowych i gatunkowych) istnieje tendencja, by literaturą 
nazywać ogół tekstów językowych. Oczywiście z zaznaczeniem, że jed-
ne mają charakter wysoko artystyczny inne nie itd. Jeśli tak jest to pośród 
wszystkich dyscyplin humanistycznych literaturoznawstwo jest tą, któ-
ra ma największe doświadczenie a  także najbogatszy repertuar badania 
i  rozumienia tekstów. Chcę podkreślić, że to wyraźnie dotyczy absolut-
nie wszystkich dyscyplin humanistycznych, jak również dotyczy zdecydo-
wanej większości nauk społecznych. W centrum dzisiejszej humanistyki, 
w centrum nauk społecznych widzę więc literaturoznawstwo, oczywiście 
rozumiane szerzej niż sama historia literatury. Widzę w tym centrum bo-
wiem dwie rzeczy : tekst i posługiwanie się językiem literaturoznawczym.

AW: Wychodzi na to, że historycy i filozofowie mają się czego uczyć od 
literaturoznawców?

WB: Powiedziałbym nawet jeszcze mocniej: cała filozofia współczesna 
(a sięgając głębiej należałoby powiedzieć, że chodzi o  filozofie po Nie-
ztschem) mam tu na myśli chociażby Derridę, Vattimo i  szereg innych 
mielonych bez opamiętania nazwisk, to są filozofowie, którzy albo pra-
cują na tekstach i  je interpretują, albo zajmują się językiem, albo wręcz 
używają tego języka w  sposób daleki od podstawowej funkcji informa-
cyjno‑poznawczej. Używają go na sposób bardziej literacki niż to robi-
li filozofowie wcześniejsi. W  tym sensie całkowicie się zgadzam z  tym, 
że filozofowie współcześni mogliby się od literaturoznawców wielu rze-
czy nauczyć. Jakkolwiek tendencja jest raczej taka, że to literaturoznaw-
cy przejmują od filozofów ich sposób posługiwania się językiem, czy też 
sposób rozumienia tekstu. I  tu muszę powiedzieć, że nie kończy się to 
dobrymi efektami. Można by jeszcze dodać, że literaturoznawstwo eks-
panduje poza swoje granice nie tylko w kierunku filozofii ale także w kie-
runku historiografii. Współcześni metodolodzy nauk historycznych, np. 
White, czy Ankersmith, tak na dobrą sprawę uprawiają historiograficzne 
literaturoznawstwo.

AW: Co zdaje się, że bardzo irytuje historyków?

WB: Tak, rzeczywiście. Mnie raczej to śmieszy niż irytuje, a  śmieszy 
w  tym sensie, że w  tej historiografii widzę takie zagadnienia, których 
uczy się studentów literaturoznawstwa na ćwiczeniach z poetyki. Jestem 
zdumiony, kiedy znajduję w pracach historyków czy literaturoznawców 
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powołania się na tamte ustalenia, jako rodzaj pewnego autorytetu na-
ukowego. Ale istota rzeczy sprowadza się do tego, że problemy literaturo-
znawstwa, czyli problemy związane z językowym i narracyjnym statusem 
tekstu są dzisiaj w centrum zainteresowania bardzo różnych dyscyplin na-
ukowych współczesnej humanistyki. 

AW: Przechodząc teraz do Pańskiej książki Modalności modernizmu, która 
wyszła niedawno – jest ona bardzo szeroką i wielostronną syntezą litera-
tury ale poprzez literaturę także syntezą kultury i historii XX wieku. Za-
myka Pan tę syntezę w swoiście rozumianym pojęciu modernizmu, któ-
re mnie osobiście kojarzy się ze znaną, socjologiczną teorią modernizacji. 
Chciałbym więc zapytać o znaczenie modernizmu jako tej formuły zamy-
kającej współczesną, czy dwudziestowieczną kulturę na tle tradycji posłu-
giwania się tym terminem, oraz na tle tej socjologicznej teorii traktującej 
modernizację, jako pewien pozytywny proces.

WB: Kiedy byliśmy studentami to uczono nas, że modernizm to jest Mło-
da Polska, albo precyzyjniej nawet jej najwcześniejsza faza – jak to opi-
sywał modernizm Kazimierz Wyka. Do dzisiaj zresztą jest to powiedzmy 
wersja kanoniczna w Polsce. Ona niestety spowodowała, że mimo swo-
jej mistrzowskiej realizacji materii historii literatury polskiej to rozumie-
nie odstaje bardzo daleko od rozumienia modernizmu w literaturoznaw-
stwie, czy historii literatury (nie tylko zresztą literatury) przede wszystkich 
w krajach anglosaskich, ale w ogóle na Zachodzie i w Stanach Zjednoczo-
nych. Otóż pierwszym moim problemem kiedy zacząłem nad tą kwestią 
myśleć było dosyć proste pytanie: w jaki sposób zakomunikować kolegom 
literaturoznawcom z  innych krajów czym my się zajmujemy i na czym 
polega swoistość naszej literatury. I  są oczywiście różne wyjścia. Można 
mówić o tym, że literatura polska jest swoista, nieprzekładalna, całkowi-
cie osobna i  wyrażać to w  naszych własnych kategoriach historycznoli-
terackich. Albo można się zastanowić, czy przypadkiem nie jest tak, że 
przy pełnych zachowaniu specyfiki i odrębności literatury polskiej jednak 
możemy wyrazić te problemy w  języku i  w  terminach, które będą zro-
zumiałe dla badaczy i  czytelników zagranicznych. Wydaje mi się, że ta 
druga droga jest jedynym wyjściem, żeby wyjść z  pewnego zamknięcia 
w  jakim, z  różnych względów, chociażby ustrojowych, znalazła się lite-
ratura polska po roku 1945. Otóż termin modernizm w tradycji polskich 
badań historycznoliterackich był związany z takimi rozumieniami, które 
się ukształtowały we wczesnej fazie Młodej Polski i one w gruncie rzeczy 
później się oderwały od swojego znaczenia (rzeczy nowych) młodej lite-
ratury na przełomie lat 90. XIX wieku. Właściwie modernizm w poko-
leniu Wyki zaczął funkcjonować jako taki termin negatywny. Miłosz na 
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przykład zawsze podkreślał, że dla niego modernizm to jest Przybyszew-
ski i cała literatura jako sztuka dla sztuki. Tymczasem w ogromnej trady-
cji zachodniej po pierwsze modernizm to nie jest tradycja tylko literatury 
i historii literatury. To jest bardzo szeroka kwestia zmiany cywilizacyjnej 
w jakiej znalazła się Europa. Istnieją różnice zdań co do wyznaczenia daty 
tej zmiany. Przyjmowane są różne początki. Najbardziej odległy od nas, 
filozoficznie rozumiany, to jest okres renesansu czy też reformacji, zwią-
zany z ukształtowaniem się nowej antropologii. 

AW: Jaka jest geneza tego dwudziestowiecznego modernizmu i na czym 
polega charakter mocnej granicy 1890 roku. Bo przecież można powie-
dzieć, że te wyznaczniki modernizmu, na które się wskazuje w tradycji 
anglosaskiej, były obecne przed końcem wieku XIX. Na przykład ekspre-
sjonizm był u Colerigde’a , symbolizm był u Schellinga, mityzacja rzeczy-
wistości była obecna w Mowie o mitologii Fryderyka Schlegla. Ujawnia się 
tu wielki dylemat historyka literatury: musi on periodyzować i systematy-
zować, ale okazuje się, że nie tak łatwo ustalać absolutne początki pew-
nych zjawisk. 

WB: Absolutnego początku zjawisk nie możemy ustalić, ponieważ jest on 
ustalony w Piśmie Świętym i nie będziemy go przesuwać i reinterpreto-
wać… (śmiech) Natomiast chodzi tu o  taką rzecz, że w badaniach na-
ukowych musimy przyjąć jakieś aksjomaty, jakieś założenia graniczne po 
to by nam się te nasze konstrukcje nie rozpłynęły. Oczywiście można po-
wiedzieć, że historia ludzkości – a zwłaszcza historia kultury – jest jedną 
wielką całością, i wtedy będziemy się cofali do jej początków, tj. czasów 
starożytnej Grecji, czy też starożytnego Egiptu.

AW: Tak zdaje się mówili właśnie poeci XX wieku, na przykład Zbigniew 
Herbert.

WB: Tak, owszem, również romantycy podejrzewam, że podobnie my-
śleli. No i taką też świadomość mieli moderniści. Krótko mówiąc historia 
kultury jest bardzo głęboka i w związku z tym, żeby być twórcą, artystą 
trzeba się zagłębiać w te bardzo głębokie i odległe złoża dorobku kultu-
ralnego ludzkości. Oczywiście w myśleniu chociażby takich pisarzy, jak 
Tadeusz Miciński, czy Wacław Berent to był pewien manifest skierowany 
przeciwko wąsko pojmowanej kulturze na przełomie XIX i XX wieku. 
Ja proponuję pewne granice i one nie mają charakteru absolutnego tylko 
są granicami czysto poznawczymi. Dla jakiegoś wywodu przyjmuję mo-
ment, na przykład koniec wieku XIX – nie wskazuję konkretnej daty. Na-
tomiast wskazuję na zjawiska, które w tym przypadku są bardzo istotne. 
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Tymi zjawiskami, które dla dzisiejszego modernizmu, w  tym szerokim 
społeczno‑cywilizacyjno‑kulturowym znaczeniu, były istotne są tzw. re-
wolucja przemysłowa i industrializacja, które o tyle dla nas są ważne, że te 
zjawiska rozwijały się bardzo silnie w państwach zachodnich wtedy, kiedy 
nie było państwa polskiego. W związku z tym, industrializacja co prawda 
dopływała takimi bocznymi strumyczkami, czy to do Austro‑Węgier, czy 
do Królestwa Kongresowego i zaboru pruskiego, niemniej z racji tego, że 
nie mieliśmy własnego państwa ta industrializacja nie mogła się przeło-
żyć na kwestie narodowo‑społeczne tak, jak w innych państwach zachod-
nich. Nabrała ona tempa dopiero po 1918 roku, po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości. 

AW: Tak, ale jeśli można w  tym miejscu przerwać, to są kryteria ze-
wnętrzne wobec systemu literatury. W modernizmie, jak Pan pisze, była 
taka cecha esencjalistyczna, która kazała literaturę traktować jako system 
sam w sobie ze względu na jej literackość.

WB: Ale to nie było zjawisko tylko literackie. Na przełomie XIX i XX 
wieku pojawia się bardzo szeroki prąd intelektualny, albo lepiej formacja 
intelektualna, która szuka wyodrębniania różnych sfer i dziedzin kultury 
poprzez wskazywanie i badanie ich swoistości. I to jest postawa intelektu-
alna charakterystyczna dla bardzo różnych zjawisk, bo przecież malarze 
pytają co to jest malarstwo, a muzycy co to jest muzyka, literaturoznawcy 
ówcześni pytają co jest istotą literatury, a uczeni co jest istotą materii; pyta 
się w końcu co jest istotą życia, itd.

AW: W związku z  tym, czy można powiedzieć, że modernizm jest sty-
lem – ma on przecież bardzo wyrazisty odpowiednik w architekturze. 

WB: W  architekturze wydaje mi się, że tak, ponieważ architektura jest 
najłatwiej klasyfikowana ze względu na różne swoje cechy. Ale to, co jest 
proste do uchwycenia w architekturze jest bardziej skomplikowane w sfe-
rze kultury a szczególnie w sferze kultury słowa. Otóż ja wychodzę z za-
łożenia i myślę, że tę tezę mocno w książce uargumentowałem, że w prze-
ciwieństwie do dotychczasowych rozumień pojęcia modernizmu nie 
można go wiązać z  jednym kryterium. W książce wprowadziłem w za-
sadzie dwie mocne tezy: po pierwsze, że nigdy nie było jednego moder-
nizmu.  Mieliśmy różne modernizmy, i  to zarówno w sensie geograficz-
no‑kulturowym, czyli modernizm zachodnio‑europejski, czy modernizm 
wschodni – albo centralno‑europejski. Co więcej twierdzę, że nie można 
wyszukiwać w kulturze wieku XX takich zjawiska, które powiedzą nam, 
że to jest modernizm, to nie jest modernizm. Istota modernizmu polegała 
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w właśnie na tym, że w obszarze kultury pojawiły się bardzo różne dą-
żenia, czasem sprzeczne i wykluczające się, polemizujące ze sobą, idące 
w przeciwnych kierunkach. Istota rzeczy jednak polega na tym, że wszyst-
kie one były próbą odpowiedzi na pytania, które zrodził przełom XIX i XX 
wieku. To były pytania o to kim jest człowiek, jaka jest rola techniki w no-
wych społeczeństwach, jak powinny być ukształtowane relacje między-
ludzkie, jaka jest rola nauki, jaka jest funkcja kultury i w ogóle czym ona 
jest. Specyfiką mojego ujęcia jest to, że ja nie wybieram żadnej z dostęp-
nych wtedy odpowiedzi i nie czynię z niej wzorca. Powiadam natomiast, 
że w dzisiejszej historii literatury jeżeli chcemy odpowiedzieć na pytanie, 
co to jest modernizm to musimy tę odpowiedź zbudować, jako koncep-
cję teoretyczną a nie empiryczną. Dlatego, że inaczej historyk literatury 
skończy tak samo, jak każdy z artystów czy pisarzy, który identyfikował się 
z jakimś nurtem i mówił, że ja jestem modernistą, że moja sztuka jest no-
woczesna a moja postawa jest bardziej przyszłościowa niż innych. Mamy 
do dzisiaj w historii literatury taką sytuację, że jedni uważają za istotę mo-
dernizmu, czyli nowoczesność, tradycję awangardową, inni tradycję sym-
boliczną, inni jeszcze tradycję neoromantyczną, a inny zaś tradycję tzw. 
nowej rzeczowości. W gruncie rzeczy nie ma żadnego porozumienia mię-
dzy nimi. Dla mnie wielogłos jest dopiero modernizmem. 

AW: Kazimierz Wyka miał pewien dystans do pojęcia modernizmu w tym 
jego wąskim znaczeniu sprzed kilkudziesięciu lat. Cechą Pańskiego rozu-
mienia jest zdecydowanie pozytywne wartościowanie tego modernizmu. 
Czyli modernizm jest nowoczesnością, nowoczesność jest moderniza-
cją, literaturoznawstwo postępuje o  jedną epokę w  tyle za poezją. Kie-
dy w pierwszej połowie XX wieku poezja była awangardowa i moderni-
zowała się, wtedy historia literatury była pozytywistyczna i młodopolska, 
a kiedy w drugiej połowie XX wieku poezja się uklasyczniła i wydała ta-
kich autorów, jak Herbert czy Rymkiewicz, to literaturoznawstwo stało się 
awangardowe i modernizuje się intensywnie. 

WB: Raczej powiedziałbym trochę inaczej. Otóż ja widzę i  rozróżniam 
w tym dwa plany: jeden to jest plan metodologiczny, historyczny, stanowi 
go sens terminu, który używamy – tak samo, jak używamy takich termi-
nów jak Oświecenie, czy romantyzm bądź pozytywizm. Tutaj w żadnym 
wypadku nie traktuję pojęcia modernizmu wartościująco, tylko staram się 
by było ono precyzyjne i opisywało w sposób spójny jak największą licz-
bę zjawisk. Natomiast to co jest moją tezą zawartą również w książce to 
jest to, że przy takim rozumieniu modernizmu paradoksem literatury pol-
skiej, ale też wschodnioeuropejskiej, i myślę też, że w dużej mierze w ogó-
le europejskiej jest to, że najważniejsi pisarze, których nazwalibyśmy 
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modernistami – w  tym moim rozumieniu – to są twórcy, których doro-
bek wyrósł ze sprzeciwu wobec nowoczesności. Sprzeciwu bardzo różne-
go bowiem niewielu pośród nich było apologetami nowoczesności, a jeżeli 
już tacy się znaleźli, to bardzo szybko przeszli na zupełnie inne pozy-
cje, albo rozmyli te swoje wyjściowe fascynacje. Taki był przypadek wielu 
autorów: Miłosza, Schultza, Gombrowicza, Rymkiewicza, Mackiewicza 
i innych. Wydaje mi się, że działo się tak dlatego, iż literaci uświadomili 
sobie bardzo wyraźnie, że ich zadaniem jest przede wszystkim opisywanie 
rzeczywistości, pokazywanie jej takiej jaka ona jest faktycznie, a nie jaką 
się nam wydaje. Co oznacza tyle, że gwałtowne procesy społeczne, poli-
tyczne, ekonomiczne, obyczajowe ze względu na swoją deformacje i de-
generacje u największych artystów budziły sprzeciw. Rzecz polega na tym, 
że te najciekawsze utwory, z którymi mamy do czynienia w literaturze XX 
wieku są reakcją na rozmaite potworności nowoczesności. Na tym też po-
lega paradoks nowoczesności, że – to sobie chyba uświadomiliśmy w wie-
ku XX i można powiedzieć, że – taka gorzka świadomość modernizmu. 
Wcześniej wielkie utopie kulturowe opierały się na dosyć prostym wyobra-
żeniu o postępie i przechodzeniu od fazy niższego rozwoju do fazy wyż-
szego rozwoju.

AW: W XX wieku wydaje się, że pod wpływem różnych doświadczeń hi-
storycznych, mit postępu, który ma kolebkę w  Oświeceniu i  Rewolucji 
Francuskiej, upadł. To jest ten paradoks, o którym Pan mówi.

WB: Powiedziałbym więcej. Jest postęp, który możemy opisywać, jako róż-
nicę między poszczególnymi etapami, ale koszty społeczne, koszty etycz-
ne, które ludzkość za ten postęp płaci, są tak potworne, że to wszystko co 
było taką niewinną czystością idei postępu dzisiaj rysuje się nam jako wielki 
problem. Czy ludzkość rzeczywiście musi płacić tak wysoką cenę za to co 
nazywa postępem, czy ta cena jest konieczna, czy kierunek rozwoju mógłby 
być inny, i co więcej czy rzeczywiście rozwiązania, które wybierane są jako 
te lepsze od poprzednich są nowocześniejsze, czy w innym sensie nie są ra-
czej pewną formą regresu. Wiek XX przyniósł odkrycie zjawisk społecz-
nych, jakich nie znały wieki poprzednie, a mianowicie odkrycie manipula-
cji, prowokacji, gry interesów wielkich korporacji, jednym słowem czegoś co 
socjologia amerykańska odkryła – bodajże najwcześniej, bo w latach 50. XX 
wieku – a mianowicie tego, że w społeczeństwie masowych w jakim żyjemy 
istnieją tzw. sternicy świadomości. Tzn., że masy ludzkie są poddane pew-
nemu zewnętrznemu manipulowaniu ze względu na interesy czy to wiel-
kich korporacji, czy grup politycznych, itd., itd. Dynamika procesów spo-
łecznych się jeszcze bardziej skomplikowała niż ją wyobrażali sobie uczeni, 
artyści czy też zwykli ludzie w wiekach poprzednich.
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AW: Chcę teraz zapytać o pojęcie, które bardzo mi się podoba i uważam je 
za bardzo inspirujące. Trzydzieści lat temu Maria Janion głosiła taką tezę, 
że współczesna kultura jest dzieckiem kultury romantycznej, i że wraca-
my do romantyzmu bo tkwi on w nas. Po czym odrzuciła tę teorię, jak wy-
dmuszkę teoretyczną, natomiast to, co zostało w tamtym środowisku jest 
modernistyczną interpretacją modernizmu. Chcę Cię więc zapytać o  to 
pojęcie romantycznej interpretacji romantyzmu. Na czym ona polega? 
Mnie się wydaje, że Ci którzy posługują się tym anglosaskim pojęciem 
modernizmu projektują również pewien stosunek do tradycji: tzn. intere-
suje nas to, co się zaczyna wraz z modernizmem, a to, co było wcześniej 
choć jest jego genezą (Oświecenie, romantyzm, pozytywizm) właściwie 
możemy pominąć, bo nie należy do aktualnej tradycji. Co to jest ta mo-
dernistyczna interpretacja romantyzmu i jaki jest Pana stosunek do niej?

WB: Nawiązując to punktu wyjścia tego pytania: w Polsce rozwijały się 
po roku 1956 badania nad romantyzmem – mieliśmy polską szkołę badań 
nad romantyzmem  – i  one zakończyły się tą spektakularną i  właściwie 
ideologiczną woltą najbardziej znanej i  cenionej badaczki, która skupi-
ła wokół siebie wielkie grupy studentów. Janion i badacze skupieni wokół 
niej właściwie odrzucili romantyzm przechodząc na zupełnie inne pozy-
cje. Ich sposób badania romantyzmu, który nam się wydawał jeszcze w la-
tach 70. badaniem historycznoliterackim, dzisiaj tj. z  perspektywy jego 
finału bardziej wygląda na postawę interpretacyjną, w której więcej jest 
zjawisk związanych ze współczesnością niż faktycznych tez historycz-
nych związanych z charakterem tego prądu, czy w ogóle formacji kultu-
rowej, jaką był romantyzm. Powołam się na jeszcze inny przykład. Otóż 
w Polsce funkcjonuje takie rozumienie Oświecenia, które jest wzorowane 
na Oświeceniu bądź angielskim, bądź francuskim W obrębie tego rozu-
mienia mamy do czynienia z bardzo silną tezą o przeciwieństwie rozu-
mu i religii, przeciwieństwie uniwersalnego rozumienia ludzkości a rozu-
mienia narodu. Tymczasem jak zadajemy sobie pytanie, na czym poległo 
polskie Oświecenie, to okazuje się, że cała formacja polskiego Oświecenia 
była zbudowana na zupełnie innych zjawiskach historycznych i była od-
powiedzią na zupełnie inne problemy niż te, które stanęły przed formacją 
oświeceniową zachodniej Europy. Pierwszą sprawą, która zadecydowała 
o naszej odrębności było to, że polskie Oświecenie zbiega się z upadkiem 
państwa. W związku z tym podstawowym składnikiem polskiego Oświe-
cenia nie są tylko i wyłącznie wartości uniwersalne przeciwstawione naro-
dowym i lokalnym, ale odwrotnie. Polskie Oświecenie jest bardzo patrio-
tyczne, bardzo głęboko związane z ideą narodu. Jest ono przede wszystkim 
przerażone tym wszystkim co niesie historia. Być może jest to pierwszy 
taki moment katastrofizmu historycznego. W polskim Oświeceniu mamy 
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szereg takich elementów, których nie odnajdziemy w Oświeceniu angiel-
skim, niemieckim czy francuskim.

AW: Jest to nasze Oświecenie tworzone przede wszystkim przez 
duchownych.

WB: No właśnie, księża są tą formacją, która tworzyła polskie Oświece-
nie  – czyli de facto przygotowała wielką reformę państwa, na poziomie 
politycznym, cywilizacyjnym, poprzez reformę szkolnictwa, szkolnictwa 
wyższego, całej w ogóle Oświaty. Są to przede wszystkim pijarzy. Wszyst-
ko to powoduje, że z jednej strony polscy myśliciele oświeceniowi inspi-
rują się i  należą to formacji ogólnoeuropejskiej, ale z  drugiej strony to 
w czym uczestniczą i  to co jest treścią ich dorobku jest zasadniczo róż-
ne. Tak samo jest z romantyzmem. Nie można opisać zjawiska romanty-
zmu polskiego posługując się tylko pojęciem romantyzmu angielskiego, 
czy niemieckiego. 

AW: Ale nie można też go opisać w oderwaniu od Oświecenia polskiego po-
przez paralele do XX wieku, co jest taką poetyką kostiumu historycznego. 

WB: Oczywiście. Moja teza o tym, że badania nad romantyzmem z na-
szej perspektywy są modernistyczną interpretacją romantyzmu wskazu-
je na fakt, że było w nich więcej interpretacji dokonywanej z perspektywy 
współczesności niż historycznych badań. Gdyby te badania były rzeczy-
wiście historyczne i trwałe – a są tacy przecież badacze – to musiałyby do-
prowadzić do bardzo prostej tezy: tak jak nie można zrozumieć moderni-
zmu bez szerokiego kontekstu kulturowego, społecznego i politycznego 
w jakim powstaje, tak nie można go zrozumieć bez zastanowienia się nad 
jego reakcją na z jednej strony wcześniejsze formacje intelektualne i kul-
turowe, a z drugiej strony jako pewnej formy ciągłości. Paradoks polega 
przecież na tym, że w obrębie polskiego modernizmu mamy wciąż obecne 
napięcie: z jednej strony polega ono na potrzebie odrzucenia tradycji ro-
mantycznej – jest ona widoczna praktycznie od awangardy aż po Mrożka 
odrzucającego całą romantyczną tradycję; a z drugiej strony mamy rów-
nie silny nurt, który sprowadza się do tezy zupełnie innej, a mianowicie, 
że nasza tożsamość kulturowa, narodowa została określona na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Stąd Miłosz, który z jednej strony jest zafascynowany 
Mickiewiczem i wiekiem XIX, a drugiej strony chętnie odcina się od tra-
dycji, w której widzi zbyt wielkie deformacje.

AW: Może czasami zbyt krytycznie na nią patrzy.
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WB: Być może, ale myślę, że dla ludzi kultury nie ma nigdy takiej granicy, 
o której moglibyśmy powiedzieć, że jest niepotrzebna. I tak rozumiemy, że 
to się odbywa raczej w sferze symbolicznej niż w sferze praktycznej. Mi-
łosz był bardzo krytyczny w stosunku do całej tradycji sarmackiej. Potem 
był bardzo krytyczny do całej tradycji dwudziestolecia międzywojennego.

AW: Bardzo dziękuję za tę tezę o romantyzmie. Cieszy mnie to, że ona 
została tak wyraźnie wyartykułowana. Z pewnością ta cezura historyczna 
przełomu XVIII i XIX wieku jest istotna także ze względu na samą litera-
turę. Kończy się przecież jej paradygmat klasyczny, arystotelesowski i tam 
zaczyna się myślenie o literaturze w kategoriach typowych także dla na-
szych czasów. Zmieniając temat i przechodząc do drugiego bieguna zja-
wisk modernistycznych, czyli do tego co następuje w ostatnich 30 latach. 
Wydaje mi się, że jest Pan sceptyczny wobec teorii, która głosi, że postmo-
dernizm jest autonomiczną formacją, opozycyjną do modernizmu?

WB: Jestem rzeczywiście bardzo sceptyczny. Byłem taki zresztą od samego 
początku. Pierwsze bowiem rozumienie modernizmu zbiegło się z prze-
łomem 1989 roku i nagle postmodernizm zaczęto traktować jako postko-
munizm, czyli coś co jest po: skończył się komunizm mamy okres po ko-
munizmie, skończył się modernizm mamy więc okres po modernizmie 
i  ten postmodernizm zaczął funkcjonować jako nowa formacja intelek-
tualna, artystyczna itd. Otóż pierwsza moja wątpliwość polegała na tym, 
iż u nas zaczęto budować kapliczki postmodernizmowi bez prowadzenia 
gruntownych badań nad modernizmem. Mieliśmy to rozumienie moder-
nizmu ograniczone do zjawisk z początku XX wieku, a nie mieliśmy żad-
nej całościowej koncepcji. Nie przemyśleliśmy modernizmu, a już anali-
zowaliśmy postmodernizm. 

AW: Imitując zapewne to, co się działo wtedy na Zachodzie.

WB: Tak, być może w takim krytycznych rozumieniu imitacji, jakie dał 
nam niegdyś Irzykowski. Zagłębiając się natomiast w badanie moderni-
zmu – bo moim punktem wyjścia było przekonanie, że jeżeli mam coś 
oryginalnego do powiedzenia o  postmodernizmie, to muszę najpierw 
zrozumieć przeciwko czemu ten nurt jest wymierzony – doszedłem do 
tezy, która jest też coraz mocniej artykułowana na Zachodzie, że post-
modernizm nie jest niczym innym jak późną fazą modernizmu. Inaczej 
mówiąc jest to pewien stan podwyższonej świadomości i co za tym idzie 
wewnętrznej krytyki modernizmu, w której dokonuje się rekonfiguracji 
założeń modernistycznych. Ta teza jest mi bliska ponieważ uważam, że 
historyk kultury, sztuki itd., nie może tworzyć krótkotrwałych terminów. 
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Istnieje przecież takie zjawisko w badaniach historycznoliterackich, któ-
re polega na tym, że jeśli nie potrafimy dociec genezy pewnego zjawiska 
to tworzymy takie terminu „krótkiego zasięgu”. Postmodernizm był taką 
etykietą krytycznoliteracką, którą posługiwano się w  celu opisania nie-
zrozumiałych jeszcze zjawisk. Natomiast w historii kultury zostają tylko 
terminy, które opisują zjawiska długiego trwania. W moim przekonaniu 
takim zjawiskiem jest modernizm, który na użytek historii literatury roz-
poczynamy mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku, ale z perspekty-
wy historii filozofii i rozwoju koncepcji antropologicznych nowoczesnego 
podmiotu możemy spokojnie przenieść początki modernizmu do wieku 
XVIII a nawet do XVI, czyli do renesansowej koncepcji antropologicznej 
człowieka. Otóż warto jest inwestować w takie kategorie i w takie termi-
ny, które nie stracą na wartości nawet za 100 lat, a być może nawet wię-
cej. Termin renesans jest przecież terminem, który od kilkuset lat nam to-
warzyszy i porządkuje nam historię rozwoju kultury. Myślę, że do takich 
terminów będzie należał modernizm. Co ciekawe, jeszcze kilkanaście lat 
temu modernizm był takim terminem peryferyjnym. Posługiwano się na-
tomiast bardzo często terminem awangarda. Dzisiaj kiedy patrzymy na te 
same zjawiska widzimy dokładnie odwrotną relację między tymi dwoma 
terminami. 

AW: To jest miara sukcesu literaturoznawców, którzy dokonali tej zmiany 
terminologicznej.

WB: Myślę, że im udało się wyjść z wewnętrznych kategorii awangardy. 
Awangarda narzuciła swoje rozumienie nowoczesności: tak jak awangar-
dziści widzieli świat tak badacze widzieli nowoczesność. Teraz zauważ-
my, że awangarda była ważnym – ale jednym, małym – nurtem w obrę-
bie modernizmu. Istota rzeczy nie sprowadzała się bowiem do awangardy, 
czy modernizmu rozumianego jako etykieta krytycznoliteracka tylko do 
problematu nowoczesności. Czym jest nowoczesne społeczeństwo, czym 
jest nowoczesna literatura, czym jest w ogóle nowoczesność jako zjawisko 
obecne w rozwoju społeczeństw – to były właśnie kluczowe pytania.

AW: Nowoczesność jest kategorią przeniesioną do humanistyki z techno-
logii. Rozwój różnych technologii, zgłasza komunikacji (prasy wysoko-
nakładowej, radia, telewizji, Internetu) pociągnął za sobą pojawienie się 
kultury masowej. Modernizm zaczynał się na początku XX wieku, jako 
wielki bunt przeciwko kulturze masowej a wydaje się, że kończy biorąc 
w swoje ramiona to, co popularne, niższe, medialne. Czy nie jest to dowód 
na działanie praw dialektyki? (śmiech)
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WB: Nie, ja w dialektykę nie wierzę… (śmiech). Jestem przekonany nato-
miast, mówiąc serio, w zróżnicowanie i różnorodność. Wszystkie zjawiska 
w kulturze pozostają ze sobą w zależnościach, są interakcjami. Wpływa-
ją na siebie albo bezpośrednio, albo pośrednio. Otóż nie mogę się zgodzić 
z tym, że nowoczesność była apologią dla techniki. U jej początku bowiem 
tkwią zjawiska, o których można powiedzieć właśnie, co sam zaznaczyłeś, 
że były formą sprzeciwu wobec rodzącej się techniki. Na przykład symbo-
lizm z końca XIX wieku, ten metafizyczny i nawet quasi‑religijny, może-
my traktować, jako formę odrzucenia, negacji wobec dziewiętnastowiecz-
nego rozwoju techniki.

AW: Cały tzw. przełom antypozytywistyczny rozdzielał przecież Na-
turwissenschaften i Kulturwissenschaften. Mówił zatem, że postęp istnieje 
w dziedzinie cywilizacji a w dziedzinie kultury duchowej postępu nie ma.

WB: Do dzisiaj ta teza, że w kulturze duchowej nie ma postępu – takiego 
z jakim mamy do czynienia np. w technice – jest obecna. Jest ona mocno 
akcentowana na przykład w historii sztuki, gdzie powiada się, że w histo-
rii sztuki nie ma postępu, tylko są różnice. Nie możemy powiedzieć, że 
malarstwo Kazimierza Malewicza, czy instalacje artystyczne XX wieku są 
bardziej nowoczesne niż freski Giotta, czy rzeźba grecka.

AW: Czyli musimy odróżniać modernizm od modernizacji?

WB: Musimy to odróżniać, ale także musimy w sztuce widzieć różnicę. 
W ogóle w kulturze musimy pamiętać o kontekście w jakim dane zjawiska 
powstają; musimy przede wszystkim zdawać sobie sprawę z rzeczy nastę-
pującej: w nauce, w kulturze nie można mierzyć podług tego, czym my 
dzisiaj dysponujemy, tylko trzeba mierzyć tym, co w danym okresie było 
tzw. horyzontem możliwości. W tym sensie średniowieczne malarstwo re-
ligijne tez było awangardowe i nowoczesne na tle ówczesnych możliwości. 

AW: Skoro o tym mowa: jednym z aspektów tego procesu racjonalizacji – 
procesu, o którym piszą socjologowie – jest sekularyzacja. Czy można po-
wiedzieć, że literatura XX wieku jest mniej otwarta na transcendencję, na 
wymiar duchowy, niż literatury poprzednich epok? Czy jest tak samo ot-
warta? Czy to, że ona się wywodzi z przełomu naukowego z XX wieku, 
z Freuda, z różnych form marksizmu, wskazuje na to, ze modernizm jest 
albo zamknięty na ten wymiar wertykalny życia człowieka, albo jest reli-
gią świecką, religią sztuki i kultury, które wchodzą w miejsce prawdziwej 
metafizyki?
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WB: Weberowska teza o odczarowaniu świata stała się bardzo popularna. 
Na pewno kultura i sztuka wieku XX jest zdecydowanie bardziej sekula-
ryzowana niż kultura i sztuka renesansu i średniowiecza. Nie wydaje mi 
się byśmy musieli te sprawy obszernie argumentować i egzemplifikować. 
Natomiast teza o sekularyzacji jest dzieckiem tezy o postępie, jako o pod-
stawowej drodze, którą kroczy ludzkość. Ta teza ma genezę oświeceniową 
i później została przejęta przez marksizm i jemu pochodne nurty. Sekula-
ryzacja jest więc innym wariantem tej tezy i sprowadza się do stwierdze-
nia, że ze świata, w którym religia była centrum rozumienia i opisu świata, 
wyłoniły się kolejne etapy, na których sekularyzacja wszystkich obszarów 
życia społecznego i kultury jest coraz większa i w konsekwencji doprowa-
dzi nas do sekularyzacji pełnej, tj. religia, jako zjawisko kulturowe po pro-
stu zniknie. Wydaje mi się, że jest to przekonanie kompletnie fałszywe, 
przede wszystkim w sensie historycznym. W moim przekonaniu, z tego 
co widzę, na początku wieku XXI, na wszystkich kontynentach, mamy do 
czynienia z bardzo silną pozycją religii, i co więcej religijność w najmniej-
szym stopniu nie stała się zjawiskiem, które się kurczy. Jeżeli na przy-
kład weźmiemy pod uwagę z wielkich religii monoteistycznych judaizm 
czy islam, to trudno by mówić o zaniku religijności. Natomiast trzeba po-
wiedzieć o czymś innym, że mamy do czynienia z bardzo widoczną woj-
ną kulturową, w której centrum jest religia. To znaczy, że oprócz tego, że 
komponent sekularyzacji jest stałym elementem współczesnego świata to 
do tego dochodzą zjawiska agresji antyreligijnej. Przechodząc do sztuki, 
to wydaje mi się, że mamy zarówno w niej do czynienia ze zjawiskami, jak 
to określiłeś, intensywnego sekularyzmu, ale też mamy dużo przykładów 
swoistego odrodzenia religijnego. Właściwie każde pytanie o metafizycz-
ne podstawy kultury i źródła człowieczeństwa prowadzą nas do tak, czy 
inaczej rozumianej religijności. Myślę, że najlepszym przykładem takiego 
paradoksu jest droga, którą przebył Leszek Kołakowski, który rozpoczął 
od postawy osobistego wroga Pana Boga, a pod koniec swojego życia był 
filozofem, który pokazywał, że religia jest niezbędną częścią ludzkiej eg-
zystencji i ludzkiej kultury. To, że religia jest przedmiotem agresji i walki 
to tylko potwierdza jej znaczenie. Nie ma sensu przecież walczyć z czymś 
co nie jest istotne. 

AW: Czy jest coś w modernizmie, czego Pan osobiście nie lubi?

WB: Nikt mi takiego pytanie jeszcze nie zadał i chyba ja też sam go sobie 
nigdy nie zadałem. Ale wydaje mi się, że w modernizmie nie lubię, choć 
ją rozumiem, współczesnej tendencji do skandalizacji za wszelką cenę. 
Nie lubię tego przekonania, tkwiącego bardzo mocno w modernizmie, że 
sztuka musi wytrącać ludzi z  ich normalnego życia, szokować, stawiać 



Mit współczesności

50

perspektywy kultury (nr 9)

wobec sytuacji zaskakujących i nieprzewidywalnych. To dążenie przesu-
wało ciągle granicę, aż doszło do pewnego absurdalnego przekonania, iż 
w ogóle nie ma granic. Krótko mówiąc łamanie wszystkich norm i ograni-
czeń staje się nie tylko coraz bardziej widoczne, ale staje się właściwie taką 
swoistą sztuką dla sztuki. To zauważyli moderniści pierwszej awangardy. 
Przecież przekonaniem Witkacego było, że w miarę zaniku uczuć meta-
fizycznych w kulturze ludziom nie pozostaje nic innego, jak tylko maksy-
malizacja perwersji. Ta maksymalizacja perwersji, jako sposób pobudza-
nia intensywności doznań dzisiaj jest widoczna na każdym kroku. Teza 
jaką formułuję jest taka, że tendencja, o której tutaj mówię, doprowadzi 
nas do samozniszczenia. Być może jest to wynik tego, że jestem konser-
watystą… (śmiech)

AW: Konserwatywnym modernistą… (śmiech). A jak Pan ocenia ostatnie 
zmiany w szkolnej edukacji literackiej?

WB: Być może mam zbyt wątłą wiedzę na ten temat. Jeśli przez eduka-
cję rozumiemy szkolnictwo średnie to ze szkołą po jej ukończeniu mia-
łem praktycznie styczność w niewielkim stopniu. Nie śledziłem namiętnie 
zmian programowych w edukacji…

AW: W szkolnictwie jest taka tendencja, że programy rozszerza się na zja-
wiska kultury audiowizualnej i kultury popularnej…

WB: To akurat uważam za normalne, ponieważ szkoła czy uniwersytet 
musi uczyć ucznia, czy studenta tego, by się odnalazł w otaczającym go 
świecie. Jeżeli świat się cyfryzuje, audiowizualizuje, staje się bardziej mul-
timedialny to te instrumenty muszą być przedmiotem wiedzy i edukacji 
w szkole. Natomiast co innego mnie raczej martwi. Kiedy obserwowałem 
rozmaite spory o model edukacji humanistycznej w szkolnictwie średnim 
zwłaszcza polonistycznej, przede wszystkim dochodziłem do wniosku, że 
największą szkodą polskiego szkolnictwa jest to, że jest on kształtowa-
ny przez urzędników. Natomiast pozytywny model edukacji literackiej 
w  szkole ja widzę w  ten sposób, że po pierwsze uczyć powinni bardzo 
dobrze wykształceni nauczyciele. Tak jak to jest w Europie zachodniej, 
w której nauczyciel jest funkcjonariuszem państwowym, a żeby zostać na-
uczycielem trzeba pokonać kilkuset kandydatów. Co więcej, uważam, że 
to nauczyciel i szkoła powinni dobierać lektury, powinni dobierać przy-
kłady, na których uczą. Ale, i to chcę podkreślić, nie może być tak, żeby się 
ta edukacja rozpadła na takie małe wysepki, gdzie mówiąc kolokwialnie 
każdy sobie rzepkę skrobie. Ministerstwo edukacji powinno mieć w tym 
rolę sprawdzającą, tzn. taką, że szkoła może uczyć postaw rozumienia 
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świata, sztuki, literatury na bardzo różnych przykładach, ale trudny eg-
zamin dojrzałości powinien weryfikować to, co się odbywa się w  roz-
maitych szkołach. Zakładam, ze można doskonale nauczyć rozumienia 
świata, kultury i sztuki posługując się rozmaitymi przykładami. To jed-
nak musi być związane z autorytetem bardzo kompetentnego nauczycie-
la, który ze swoimi umiejętnościami jest właściwym człowiekiem na właś-
ciwym miejscu. 

AW: Ale sam pisze Pan o takich autorach, jak Leśmian, Berent, Miłosz, 
Herling‑Grudziński, Mackiewicz, a  nie o  Sapkowskim, nie o  Kaliciń-
skiej – literaturze popularnej i rozrywkowej. Dlaczego?

WB: Tu wracamy, wydaje mi się, do początków, do jednego z pierwszych 
pytań. W mojej książce rzeczywiście nie ma tych zjawisk kultury maso-
wej. Modernizm oczywiście na nieznaną wcześniej skalę ożywił te zjawi-
ska kultury masowej. To jest jeden z jego wyznaczników. Po prostu kul-
tura masowa jest naturalnym dzieckiem procesów demokratycznych i ma 
takie samo prawo do istnienia, jak kultura wysoka. Inaczej zresztą kultu-
ry wysokiej by nie było. W obrębie kultury masowej i wysokiej dokonu-
ją się również przesunięcia: kiedyś powiedzmy opera należała do kultury 
masowej, dziś stała się elitarna. Kiedyś film był sztuką jarmarczną, dzisiaj 
jest także zjawiskiem wysoko artystycznym. Otóż ja nie piszę o kulturze 
masowej przede wszystkim z prostego powodu. Interesują mnie bardziej 
zjawiska kultury wysokiej i to ona zabiera mi większość czasu. Natomiast 
wiem, że nie można zrozumieć dzisiejszej kultury wysokiej bez świado-
mości rozmaitych zależności, jakie ona czerpie z kultury masowej. Kultu-
ra masowa jest częścią doświadczenia większości ludzi na świecie. Jeżeli 
kultura wysoka ma być świadectwem tego, kim są ludzie i jak oni żyją to 
musi być otwarta na to co ich fascynuje. Powiedzmy też szczerze, że w ob-
rębie kultury masowej są również zjawiska bardzo wysoko‑artystyczne, 
wspaniałe, które stały się powszechnym dobrem. Do kultury masowej na-
leżały niegdyś piosenki Beatlesów, dzisiaj to jest klasyka; jazz był kiedyś 
taką masową muzyką środowisk murzyńskich, dziś zaś jest wielką sztu-
ką cenioną na całym świecie. Zjawiskiem, o którym natomiast warto wie-
dzieć jest to, co w wieku XX ma ogromne znaczenie w kulturze, a miano-
wicie tzw. rynek. Gry interesów ekonomicznych mają wpływ na wszelkie 
sfery kultury. Kultura masowa z jednej strony ma tą swoją cześć elitarną, 
w której chętnie uczestniczymy, ale także, z drugiej strony, w bardzo du-
żym stopniu jest częścią wielkiego biznesu…

AW: I potrzebujemy jakiegoś krytycznego kryterium, który pozwala nam 
selekcjonować pewne zjawiska…
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WB: Selekcjonować tak, ale w znaczeniu odbioru. Należy pamiętać, że 
kultura masowa to jest też ogromny rynek pracy. A jeśli coś daje ludziom 
pracę i możliwości do życia, i jeśli ktoś to wykonuje dobrze nie szkodząc 
innym ludziom, to powinniśmy jego pracę cenić. 

AW: Żadna praca nie hańbi… (śmiech)

WB: Żadna praca nie hańbi z  wyjątkiem tej, która hańbę przynosi… 
(śmiech). Powiedzmy, że chodziło mi o pracę, w tym znaczeniu Norwi-
dowskim – tak bym ten wątek podsumował.

AW: Bardzo dziękuję za rozmowę. 


