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Przyszły teoretyk katalońskiego awangardowego prądu Noucentisme1, 
Eugeni d’Ors (1881–1954), po raz pierwszy pojawił się w życiu publicznym 
w 1899 roku jako poeta modernistyczny, publikując w piśmie „Quatre Gats” 
wiersz Mercès o stosunkach intymnych wśród kwiatów. W tej samej kon-
wencji było utrzymane opublikowane trzy lata później w piśmie „Pel & Plo-
ma” opowiadanie La fi d’Isidre Nonell (Śmierć Isidre Nonella) – niefortunna 
fantazja na temat zemsty portretowanych przez malarza nędzarzy, w której 
autor uśmiercił przed czasem katalońskiego artystę. Te młodzieńcze żarty 
nie zapowiadały kierunku, w jakim się rozwinęła później kariera dwuję-
zycznego twórcy oscylującego na granicy dwóch kultur: katalońskiej i hisz-
pańskiej. 

Od początku było widoczne jego zainteresowanie sztuką. W czasach stu-
denckich d’Ors z powodzeniem próbował swoich sił jako rysownik. Brał 
udział w sesjach towarzystwa artystycznego Círcol Artístic de Sant Lluc, 
poświęconych rysowaniu z natury, gdzie miał okazję poznać architekta 
                                                        

1 Noucentisme, czyli Pokolenie XX wieku, to prąd rozwijający się w Katalonii w latach 
1906–1923, głównie w poezji. Jego odpowiednik w literaturze hiszpańskiej to Novecentismo, 
uprawiany przez Pokolenie 1914, którego mistrzem był filozof José Ortega y Gasset. Oba 
kierunki, kataloński i hiszpański, podkreślały prymat wartości intelektualnych nad subiek-
tywnymi emocjami oraz konieczność zaangażowania artystów w życiu społecznym. 
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Antoniego Gaudiego i braci Joana i Josepa Llimonów (malarza i rzeźbiarza). 
Był też członkiem tertulii artystycznej La Guayaba, grupującej anarchizującą 
młodzież, którą łączyło uwielbienie dla muzyki Wagnera i fascynacja filozo-
fią Nietzschego, ale również zainteresowanie polityką. Mimo tych kontak-
tów d’Ors nie zaniedbywał nauki. W 1903 roku ukończył prawo na Uni-
wersytecie w Barcelonie, a dwa lata później obronił w Madrycie pracę 
doktorską. Studiując w Barcelonie uczęszczał na wykłady Wydziału Filozofii 
i Literatury, gdzie w 1912 roku uzyskał tytuł magistra filozofii. 

Zakończywszy edukację uniwersytecką, w 1904 roku d’Ors rozpoczął 
współpracę z tygodnikiem „El Poble Català”, organem lewicowego odłamu 
katalońskiej partii Lliga Regionalista. Tam ukazały się jego pierwsze „glosy”  
– próbki stworzonego przezeń gatunku, z którym jest identyfikowany przez 
wielu czytelników. Glosy to erudycyjne, filozoficzne szkice, w których ko-
mentuje rzeczywistość, starając się odnaleźć w jej ulotnych zjawiskach to, co 
ponadczasowe, w myśl dewizy: „Elevar la Anécdota a Categoría” (Odnaleźć 
Kategorię w Anegdocie)2. Dwa lata później został stałym współpracow-
nikiem dziennika „La Veu de Catalunya”. Felietony filozoficzne, które tam 
publikował przez 14 lat pod pseudonimem Xènius, składają się na doktrynę 
Noucentisme, prądu propagującego ideał nowoczesnej cywilizacji, wzoro-
wanej na doskonałej harmonii helleńskiej w opozycji do uciekającego od 
codziennej rzeczywistości modernizmu. D’Ors współpracował z organem 
Ligi aż do 1920 roku, również jako paryski korespondent dziennika w latach 
1906–1910. Podczas pobytu za granicą brał udział w dwu międzynarodo-
wych kongresach: filozoficznym w Heidelbergu w 1908 roku i w sympo-
zjum psychologicznym w Genewie rok później. 

Młodemu teoretykowi Pokolenia XX wieku, cieszącemu się już prestiżem 
w środowiskach naukowych za granicą, polityk Enric Prat de la Riba, prezy-
dent katalońskiego organu samorządowego Mancomunitat, zaproponował  
w 1911 roku funkcję sekretarza Katalońskiej Akademii Nauk (Institut 
d’Estudis Catalans). D’Ors zajmował się tam głównie Sekcją Nauk Społecz-
nych oraz redagował pismo „Arxius de l’Institut de Ciències”. W tym czasie 
starał się również o katedrę psychologii na Uniwersytecie w Barcelonie, ale 
ogłoszony w 1914 roku konkurs na to stanowisko wygrał inny kandydat; był 
mniej błyskotliwy, ale za to lepiej się zapowiadał jako dydaktyk. D’Ors za-
szokował komisję oryginalnymi – jak na przyszłego pedagoga – poglądami  
o Arystotelesie, którego nie uważał za filozofa, a co najwyżej za encyklope-
dystę, oraz określeniem filozofii jako szanującej się damy, która nie idzie do 
łóżka z byle kim3. W 1915 roku d’Ors objął stanowisko dyrektora założonej 
przez siebie Szkoły Bibliotekarek, zajmującej się przygotowaniem młodych 
                                                        

2 E. Jardí, Eugenio d’Ors. Biografías de catalanes, Barcelona 1967, s. 57. 
3 Ibidem, s. 149. 
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kobiet do pracy w bibliotekach ludowych, które z inicjatywy Xèniusa po-
wstawały w całej Katalonii. Od 1914 roku kierował Sekcją Szkół Wyższych  
w Departamencie Pedagogicznym Mancomunitat, a w 1917 roku otrzymał 
nominację na stanowisko szefa Departamentu Oświaty w katalońskim samo-
rządzie. D’Ors osiągnął wtedy szczyt kariery politycznej. Niestety, w tym 
samym roku umarł jego przyjaciel i protektor Enric Prat de la Riba. Nowym 
prezydentem został architekt Josep Puig i Cadafalch. Nadmierne ambicje 
d’Orsa przysporzyły mu wielu wrogów, którzy po śmierci jego protektora 
wzięli odwet na twórcy Noucentisme, pozbawiając go wszystkich sprawo-
wanych przez niego funkcji publicznych. Rozgoryczony filozof przeniósł się 
do Madrytu, gdzie zamieszkał na stałe w 1923 roku. Od tego momentu jego 
artykuły zaczęły się ukazywać w prasie centralnej, a on sam automatycznie 
stał się pisarzem języka kastylijskiego. 

Czy teoretyk Noucentisme i twórca „filozofii człowieka, który pracuje  
i bawi się”, mógł zająć należne miejsce wśród przedstawicieli Pokolenia 
1914? Tamto bliźniacze pokolenie, Novecentismo, miało już swego mistrza. 
Był nim José Ortega y Gasset. D’Orsowi pozostawała rola szanowanego out-
sidera, któremu nie udało się stworzyć własnej szkoły i otoczyć gronem 
uczniów. Stąd jego częste pobyty za granicą, gdzie od 1927 roku przebywał 
jako reprezentant Hiszpanii w paryskiej instytucji Instituto Internacional de 
Cooperación Intelectual. Tam też zastała go wojna domowa.  

W 1937 roku wrócił do Hiszpanii, do Pamplony, gdzie od razu wznowił 
publikację swojego Glosariusza4 we frankistowskim organie „Arriba España”. 
Przystępuje też do ruchu falangistowskiego, i to z całą pompą, każąc się 
pasować na rycerza Falangi, dla którego Wódz jest jedynym suwerenem: 
„No debo, ni puedo, ni quiero tener hoy otro parecer que el de mi Caudillo, 
a quien [...] he jurado lealtad [...] tras de velar en la Iglesia de San Andrés de 
Pamplona las armas de la Caballería de la Falange”5. 

Pełnił honorową funkcję sekretarza Instituto de España, organu nadrzęd-
nego nad Królewskimi Akademiami Sztuk i Nauk (1938–1939). Do końca 
życia kontynuował aktywność prelegencką i pisarską: publicystyczną, filo-
zoficzną i estetyczną6. 
                                                        

4 Glosariusz to cykl tzw. „glos”, komentarzy, które miały stać się „podręcznym słowni-
kiem filozoficznym”. Były to krótkie eseje, które d’Ors od 1906 roku zamieszczał w cza-
sopismach, początkowo w języku katalońskim, później w języku hiszpańskim, starając się 
nadać w nich wymiar ponadczasowy ulotnym zjawiskom aktualnej rzeczywistości. Później 
zostały zebrane w kilku antologiach. 

5 „Nie powinienem i nie mogę mieć teraz innych poglądów niż mój Wódz, któremu przy-
siągłem lojalność, po uprzedniej nocnej adoracji insygniów Rycerza Falangi w kościele świę-
tego Andrzeja w Pamplonie”. Ibidem, s. 269 (tłum. A.S.). 

6 Najważniejsze prace literackie i filozoficzne, jakie d’Ors opublikował w języku kataloń-
skim to: La Ben Plantada (1911), Filosofia de l’Home que Treballa i Juga (1911), Gualba, la de 
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2. Czym jest 2. Czym jest 2. Czym jest 2. Czym jest iiiimperialmperialmperialmperializm według d’Orsa?izm według d’Orsa?izm według d’Orsa?izm według d’Orsa?    

Fascynacja d’Orsa silną władzą pojawiła się bardzo wcześnie. Jeszcze jako 
student ułożył słowa hymnu dla stowarzyszenia chóralnego Catalunya Nova 
(muzykę skomponował Maestro Esquerrá), w którym pojawia się jako głów-
ny motyw idealny wizerunek wodza. Taki jest też tytuł wiersza – El Cabdill : 

És ell, és ell! 
És el cabdill de la somniada gesta; 
És hermos, fort i noble com un Déu. 
Sota son front la redempció germina, 
Llampega sa mirada omnipotent. 
Amb remor de clarins i de campanes, 
Ressona en nostres cors sa ferma veu, 
Deixant-hi com llavor fecundadora, 
L’esgarifança d’un sagrat anhel. 
És ell, és ell!7 

W 1905 roku w swojej pracy doktorskiej Genealogía ideal del Imperia-
lismo. Teoría del Estado-Héroe (Genealogia imperializmu. Teoria Państwa- 
-Bohatera) po raz pierwszy jasno sformułował tezę o politycznej predesty-
nacji władzy; niektóre wybitne, bohaterskie narody (Pueblos-héroes) mają 
prawo panować nad innymi i nimi kierować. 

W jego twórczości cały czas był obecny motyw imperium i imperia-
lizmu, chociaż autor interpretował te pojęcia różnie, zależnie od okolicz-
ności8. Za najważniejsze uznawał umożliwienie Katalończykom wpływu na 
politykę Hiszpanii. Ten interwencjonizm był nastawiony na przezwycięże-
nie nacjonalizmu defensywnego i miał prowadzić do uzyskania przez Kata-
lonię własnej państwowości. D’Ors lapidarnie określił różnicę pomiędzy 
nacjonalizmem w XIX wieku a nacjonalizmem regeneracjonistów XX wieku: 
„El catalanisme era una Elegia; Enric Prat de la Riba va convertir-lo en una 
Tasca” (1917)9. W tym ujęciu imperializm był całkowicie zbieżny z doktryną 
polityczną, jaką głosili politycy Enric Prat de la Riba czy Francesc Cambó. 

                                                       
mil veus (1915); eseistyka w języku hiszpańskim: De la amistad y del diálogo (1914), Gran-
deza y servidumbre de la Inteligencia (1919), Epos de los Destinos (1943), El secreto de la 
Filosofía (1947), La verdadera historia de Lidia de Cadaqués (1954), La ciencia de la cultura 
(1964). 

7 „To on, to on!! Oto wódz na miarę wymarzonych czynów, piękny, silny i szlachetny jak 
bóstwo. Pod tym czołem kiełkuje myśl o odkupieniu, a wszechwidzące wodza oczy rzucają 
błyskawice. Stanowczy głos grzmi w naszej piersi dźwiękiem trąb i dzwonów i zasiewa  
w nas płodne ziarno świętej misji. To on, to on!!”. Ibidem, s. 44. 

8 Ibidem, s. 337. 
9 Katalonizm był Elegią, Enric Prat de la Riba przekształcił go w Zadanie. Ibidem, s. 174. 
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D’Ors rezerwował dla siebie „rząd dusz”. Tę ambicję pisarza umiał wyko-
rzystać do celów publicznych Prat de la Riba, ale jego następcy, zwłaszcza 
Josep Puig i Cadafalch, nie chcieli z nim dzielić funkcji lidera. 

Jeśli porównać obecną interpretację Noucentisme z jego ujęciem autor-
skim, od razu widać potencjalny konflikt. Dla Katalończyków Noucentisme 
do dziś oznacza pewien etos: „El noucentista és aquell que és nacionalista 
sense extremismes ni violència, que té una vocació europea i un clar sentit 
cívic, que té un gust per fer les coses bé”10. O wiele lepiej z taką formułą 
współbrzmi konserwatywny liberalizm niż autorytaryzm proponowany 
przez d’Orsa. 

W okresie madryckim d’Ors zdefiniował imperium jako państwo silnej 
władzy, predestynowane do pełnienia dziejowej misji, Państwo Bohaterskie. 
Taka była na przykład Hiszpania królów katolickich, która zafascynowała 
go do tego stopnia, że Izabela Kastylijska z książki Epos de los Destinos  
z 1943 roku stała się kolejnym wcieleniem kobiety-symbolu, jakim wcześ-
niej miała być idealna Katalonka Teresa, bohaterka powieści La Ben Plan-
tada (1911), z tą różnicą, że tym razem symbol miał twardą ręką trzymać  
w ryzach wszelkie partykularyzmy grożące jedności Imperium11. Równie 
dobrze pod taką koncepcją mogliby się też podpisać czołowi faszyści: Musso-
lini czy Hitler, a w Hiszpanii generał Franco. 

Imperializm to również program wojującej kultury humanistycznej, narzę-
dzie tzw. Polityki Misji, zmierzającej do osiągnięcia tej Jedności (Unidad), 
bez której nie jest możliwe tworzenie Kultury. W glosie z 1909 roku d’Ors 
przeciwstawiał tak rozumiany imperializm liberalizmowi. Ten pierwszy jest 
negatywny, bo wolność, jaką głosi, wyklucza solidarność: 

El Liberalisme diu: „Tot individu és senyor de son destí, tot poble és senyor 
de son destí; del bé o del mal d’un individu, cap responsabilitat en toca a un 
altre; del bé o del mal d’un poble, cap responsabilitat toca als demés. No inter-
vinguis, doncs, home; no intrevinguis, doncs, poble. Serva cuidadosament sem-
pre l’actitud de l’abstenció”.12 

                                                        
10 „Zwolennik Noucentisme to taki nacjonalista, któremu są obce ekstremizmy i przemoc. 

Wykazuje postawę obywatelską i poczucie więzi z Europą, charakteryzuje go zamiłowanie 
do solidnej pracy”. Jest to opinia, jaką Vicente Cacho Viu wypowiedział w cytowanym wy-
wiadzie. Por. I. Aragay, El Noucentisme ha passat a definir el que és políticament correcte, 
„Avui”, 11.08.1997, s. 28. 

11 Por. J. Varela, Ensoñaciones de Eugenio d’Ors, „El País. Babelia”, 12.07.1997, s. 16. 
12 „Liberalizm głosi: każdy człowiek jest panem swojego losu, każdy naród odpowiada za 

swój los; złe czy dobre, jego koleje nie obciążają odpowiedzialnością innych ludzi i innych 
narodów. Tak więc nie wtrącaj się, człowieku; nie interweniuj, narodzie. Zachowaj ostroż-
ność i stosuj zasadę powstrzymywania się od działania”. E. d’Ors, „Imperialisme i libera-
lisme” (10 07.1909), [w:] Glosari, Barcelona 1992, s. 90. 
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Imperializm jest natomiast etyczny i prospołeczny; wyznacza jednostce 
miejsce w systemie, gdzie jest zachowana ciągłość historyczna, pokoleniowa 
i klasowa: 

L’Imperialisme diu: “Vulgui o no vulgui, una solidaritat lliga a cada home 
amb tots els demés, i amb els morts en la història, i amb les generacions a venir; 
i així mateix els pobles estan units en solidaritat. Per això, del destí de cada indi-
vidu, de cada poble, en són responsables els demés, tant més responsables, quant 
més forts i més conscients són. ¡Intervingueu, doncs, contínuament, homes, 
pobles! L’abstenció és un crim. Cuida d’aquelles coses que no són tu. Lo primer 
és l’Augment i l’Elevació de la Vida. Els danys de la llibertat se curen amb la 
imposicióimposicióimposicióimposició de la Justícia Social i de la Cultura”.13 

A więc z jednej strony nikt nie jest samotną wyspą i nie zostanie na łasce 
losu, bo zajmie się nim społeczeństwo, a konkretnie jego najsilniejsza i naj-
bardziej świadoma warstwa, która ma moralne prawo czy wręcz obowiązek, 
żeby narzucić to, co dobre: Sprawiedliwość Społeczną i Kulturę. W imię tak 
pojętej solidarności zarówno jednostka, jak i naród nie mogą jednak w pełni 
stanowić o sobie, bo są cząstką zhierarchizowanego systemu realizującego 
cele nadrzędne: „L’Imperialisme representa [...] la socialització, l’Estatisme, 
l’Estat educacional, la Ciutat, l’ideal d’expansió dels pobles, la Justícia social, 
la lluita per l’Ètica i per la Cultura”14. 

D’Ors zawsze odczuwał arystokratyczną nieufność wobec demokracji. 
Jak widać, także liberalizm nie budził jego entuzjazmu. W miejsce ideałów 
rewolucji francuskiej (Liberté, Égalité, Fraternité) proponował inne hasło: 
Autoridad, Jerarquía y Paternidad (Autorytet, Hierarchia i Paternalizm)15. 

3. D’Ors jako krytyk sztuki3. D’Ors jako krytyk sztuki3. D’Ors jako krytyk sztuki3. D’Ors jako krytyk sztuki    

W 1997 roku w Madrycie w Centrum Sztuki Reina Sofía zorganizowano 
wystawę „Eugenio d’Ors, del arte a la letra” (Eugenio d’Ors, od sztuki do 
literatury), poświęcona d’Orsowi jako teoretykowi i krytykowi sztuki. 

                                                        
13 „Imperializm głosi: czy tego chcemy, czy nie, solidarność łączy każdego człowieka  

z wszystkimi innymi, i ze zmarłymi, którzy należą już do historii, i z przyszłymi pokole-
niami; ta sama solidarność łączy również narody. Dlatego za los każdego człowieka i każdego 
narodu odpowiedzialność ponoszą inni, odpowiedzialność, która jest wprost proporcjonalna 
do ich siły i świadomości. Interweniujcie więc przy każdej okazji, ludzie i narody! Powstrzy-
mywanie się od działania to zbrodnia. Troszcz się o wszystko, co jest poza tobą. Pierwszym 
obowiązkiem jest Wzrost i Rozwkit Życia. Szkody, które powoduje wolność, uleczyć może 
narzucenie Sprawiedliwości Społecznej i Kultury. Ibidem, s. 91. Wyróżnienie moje (A.S.). 

14 Imperializm to socjalizacja, Państwowość, Państwo edukacyjne, Miasto, ideał ekspansji 
narodów, Sprawiedliwość społeczna, walka o Etykę i o Kulturę. Ibidem, s. 91. 

15 Por. E. Jardí, op.cit., s. 295. 
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Oprócz pierwszych wydań jego esejów16 znalazły się na niej różne druki 
ulotne, artykuły prasowe i katalogi. Filozof został też przedstawiony jako 
rysownik (podpisywał swoje prace pseudonimami Miler i Octavi de Romeu). 
Ilustracją wystawy były płótna i rzeźby dwudziestu artystów, głównie 
katalońskich malarzy17 i rzeźbiarzy18 z początku XX wieku, którym d’Ors 
poświęcił najwięcej uwagi w swojej eseistyce. Do ciekawostek można zali-
czyć rzeźbę Macierzyństwo Pabla Mañé, reprezentującą sztukę Hiszpanii  
w 1938 roku na biennale w Wenecji, kiedy d’Ors był komisarzem pawilonu 
hiszpańskiego. 

Jako teoretyk sztuki d’Ors przedstawiał jej historię w formie stałego 
napięcia między dwoma biegunami, gdzie barokowość jest definiowana  
w opozycji do form klasycznych, zdominowanych przez intelekt, jednorod-
ność, harmonię i prostotę. W baroku do głosu dochodzi natomiast natura, 
żywotność, podświadomość, instynkty. Opowiadając się po stronie klasy-
cyzmu, d’Ors stopniowo odczuwał jednak coraz większą fascynację baro-
kiem. Przyznawał malarstwu uprzywilejowane, centralne miejsce pośród 
wszystkich sztuk. Sytuował je pomiędzy rzeźbą i architekturą – z jednej 
strony – a poezją i muzyką – z drugiej. Jego zdaniem dzieło sztuki musi 
posiadać dwie cechy: przestrzenność i ekspresyjność (albo: funkcjonalność  
i muzyczność). Wyrażają się one poprzez formy wznoszące się (tu przykła-
dem jest barok, na przykład malarstwo Rembranta) lub takie, które mają 
wyraźny punkt oparcia, jak klasycyzm. Co ciekawe, d’Ors do klasycyzmu 
zaliczał sztukę Cézanne’a19. 

Jak twierdzi Laura Mercader, komisarz wystawy, punkt widzenia d’Orsa 
na sztukę był czysto filozoficzny. Nie interesowali go artyści; interesowały 
go te ich dzieła, które najlepiej ilustrowały jego estetykę, koncepcję negu-
jącą rozwój w sztuce (concepto inmovilista)20. Czego więc można oczekiwać 
od d’Orsa jako krytyka? Rafael Santos Torroella, uważający się za jego 
ucznia, widzi w swoim mistrzu demaskatora, obalającego i tworzącego mity 
na temat wielkich artystów przeszłości, ale także prekursora krytyki sztuki 

                                                        
16 D’Ors jest autorem następujących esejów z dziedziny sztuki: Cézanne (1930); El arte de 

Goya (1929); Tres horas en el Museo del Prado (1922); Picasso (1930); Las ideas y las formas 
(1928); Arte de entreguerras (1946); Teoría de los estilos (1944); Tres horas en el Museo del 
Prado (1922); Poussin y el Greco (1922); Lo barroco (1936). 

17 Isidre Nonell, Joaquín Torres García, Joaquín Sunyer, Josep de Togores, Rafael Barra-
das, Juan Gris, Pablo Picasso, André Lhote, Rafael Zabaleta, Salvador Dalí, Joan Miró oraz 
twórcy związani z grupą Dau al Set: Antoni Tàpies, Modest Cuixart i Joan Ponç. 

18 Josep Clarà, Enric Casanovas, Francesco de Mesina, Manolo Hugué i Ángel Ferrant. 
19 E. d’Ors, Tres horas en el Museo del Prado, cyt. za: J. Gállego, Eugenio d’Ors en el 

museo, „Abc”, 23.05.1997, s. 26. 
20 Wypowiedź cytowana w artykule: O. Spiegel, El Reina Sofía revisa al d’Ors crítico de 

arte, „La Vanguardia”, 23.05.1997, s. 43. 
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w nowoczesnym rozumieniu. Jak przypomina krytyk, d’Ors twierdził, że 
krytykę sztuki można uprawiać na cztery różne sposoby: opisowy, suges- 
tywny (czyli subiektywny, literacki), historyczny i eksplikacyjny. Ten ostatni 
jest najwłaściwszy. Wymaga ujęcia konceptualnego, polegającego na rozu-
mowej analizie kontekstów dzieła: 

[...] no hay más remedio, si no quiere uno limitarse al inventario o a la noti-
cia histórica, ni perderse en las aguas no siempre limpias de la sugestión y la 
interjección, que esforzarse en racionalizar conceptualmente las  refe-
rencias  del conjunto que se presenta.21    

Pisarz kataloński Juan Perucho tak wyjaśnia miejsce krytyki w syste- 
mie filozoficznym d’Orsa, gdzie wśród „eonów” (odwiecznych idei) króluje 
Piękno: 

En realidad, para Eugenio d’Ors, el secreto del crítico de arte es el de captar 
la figura del Ángel que está detrás de la Belleza, esta forma luminosa que nos 
define, que nos determina el Destino. Porque es evidente que el primer día de la 
Creación dio a las cosas su naturaleza específica, tal como estaban en la idea de 
Dios. Pero las cosas han evaporado su mística naturaleza y sólo los poetas con 
sus libros y los artistas con sus obras nos han devuelto la maravilla del primer 
sentido de la Creación. Todo exulta y exalta la Belleza, y la configuración del 
Mundo (del paisaje, las cosas, los hombres) se ensambla ahora con su ser, con la 
manera de su estar existiendo. Esta es la función de la crítica y lo que nos revela. 
Pero no olvidemos que somos sólo una ilusión, que el hombre está hecho de 
sueños. Para d’Ors, nosotros seguimos siendo lo que fuimos siempre: un sueño, 
una locura, el júbilo desvanecido de una sonrisa en el aire.22 

 

                                                        
21 „Jeżeli nie chcemy, by krytyka sprowadziła się do zwykłego inwentarza lub zbioru 

przyczynków historycznych, jeśli chcemy uniknąć dryfowania po niezbyt czystych wodach 
sugestii i egzaltacji, nie pozostaje nam nic innego jak podjęcie wysiłku racjonal izacj i  
konceptualnej  w odniesieniu do kontekstu,  w który wpisuje s ię  dzieło”. 
Podkreślenie moje. Cyt. za: R. Santos Torroella, Eugenio d’Ors y la crítica del arte, „Abc”, 
23.05.1997, s. 68. 

22 „Tak naprawdę według Eugeniego d’Orsa sedno krytyki sztuki polega na uchwyceniu 
tej świetlistej formy, do której sprowadza się nasza istota, Anioła, który wtórując Pięknu, 
wytycza drogi naszego Przeznaczenia. On pierwszego dnia Stworzenia nadał rzeczom specy-
ficzny byt, zgodny z zamysłem Boga. Ale ta mistyczna natura ulotniła się z nich i teraz tylko 
książki poetów i dzieła artystów potrafią przywrócić pierwotny sens Stworzenia. W nich 
wszystko wielbi i sławi Piękno i cały porządek Świata (pejzaż, rzeczy, ludzie) odzyskuje 
swoją istotę, swój własny byt. Na tym polega rola krytyki i to właśnie nam uświadamia. Nie 
zapominajmy jednak, że człowiek jest tylko iluzją, że utkany jest z materii snów. Według 
d’Orsa, pozostajemy tym, czym byliśmy od zawsze: snem, szaleństwem, radością uśmiechu, 
który się rozpływa w powietrzu. J. Perucho, La exaltación de la belleza, según Xénius, „Abc”, 
23.05.1997, s. 29. 
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4. Madryt czy Barcelona?4. Madryt czy Barcelona?4. Madryt czy Barcelona?4. Madryt czy Barcelona?    

Martí Peran, który w 1994 roku zorganizował w Barcelonie wystawę „El 
Noucentisme. Un projecte de modernitat”, zastanawia się, czemu d’Ors jako 
krytyk sztuki przedstawiany jest właśnie w Madrycie i dlaczego nie było 
przewidziane późniejsze przeniesienie wystawy do Barcelony. Katalończycy 
ciągle odnoszą się do d’Orsa z dużym dystansem, żeby nie powiedzieć  
– z niechęcią. Valentí Puig uważa, że najbardziej wymowny jest język liczb: 
„14 lat w Barcelonie i 34 lata w Madrycie”23, ale nie tylko liczby mają tu 
znaczenie. Powodem ograniczonej recepcji d’Orsa w Katalonii jest porzuce-
nie katalońskiego nacjonalizmu, a także jego późniejsza, entuzjastyczna 
kolaboracja z frankistowskim reżimem, wyjątkowo opresyjnym w stosunku 
do Katalonii. Rozgoryczony po wyjeździe z Barcelony d’Ors pozwalał sobie 
na różne złośliwości w stosunku do swoich rodaków i ich aspiracji autono-
micznych, których kiedyś był gorącym zwolennikiem. Komentując wybory 
w 1931 roku, pisał: „Aconteció una vez, en una capital de Provincia —¡mil 
perdones!— de Nación...”24. Te zaskakujące polityczne zwroty można jednak 
wyjaśnić dominacją estetycznego punktu widzenia, jaki zawsze determino-
wał poglądy d’Orsa. Chwalił Katalonię za zamiłowanie do porządku, za 
racjonalność i poszanowanie hierarchii, słowem za to, co w niej klasyczne. 
Wtedy Hiszpania przedstawiała się w jego oczach jako nieuleczalnie roman-
tyczna, ogarnięta wieczną anarchią polityczną i światopoglądową („perpetuo 
motín de Esquilache”)25. Kiedy jednak „Autorytet, Hierarchię i Paternalizm” 
zaproponował Dyktator, d’Ors opowiedział się po jego stronie i wystąpił  
w roli błędnego rycerza Krucjaty. 

W konsekwencji kataloński filozof – podobnie jak za życia – nadal 
pozostaje postacią dwuznaczną. Podczas gdy d’Ors walczył w Madrycie  
o uznanie dla sztuki katalońskiej, pokonując opór nowego środowiska,  
w Barcelonie rosła niechęć i demonstracyjna obojętność dla jego dokonań, 
wprost proporcjonalna do prestiżu, jaki kataloński krytyk zdobywał w sto-
licy państwa. „W Barcelonie d’Ors uznawany był za dezertera; w Madrycie 
– za intruza”, powiedział syn filozofa, Juan Pablo d’Ors podczas promocji 
książki poświęconej pierwszemu okresowi aktywności intelektualnej swego 
ojca26. Autor wspomnianej biografii, Vicente Cacho Viu, uważa z kolei, że 
d’Ors, podobnie jak Unamuno, był wielkim dysydentem swoich czasów. 

                                                        
23 V. Puig, Ahorrémonos por fin el „caso d’Ors”, „El País. Cataluña”, 3.08.1997, s. 2. 
24 „Zdarzyło się pewnego razu, w stolicy pewnej Prowincji – o przepraszam! – pewnego 

Narodu…”, cyt. za: E. Jardí, op.cit., s. 249. 
25 Ogarniętą nieustającą rebelią, jak za czasów Esquilache. J. Varela, op.cit., s. 16. 
26 V. Cacho Viu, Revisión de Eugenio d’Ors, 1902–1930, seguida de un espistolario inédito, 

Barcelona 1997. 
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Skazany na Madryt, nie mógł w nim znaleźć dla siebie miejsca wobec inte-
lektualnego monopolu, jaki sprawował tam José Ortega y Gasset, głoszący 
swoje poglądy z wielu trybun: nie tylko z katedry uniwersyteckiej, ale też ze 
szpalt dziennika „El Sol”, wydawnictwa Espasa-Calpe czy pisma „La Revista 
de Occidente”. Chcąc publikować, musiał podjąć współpracę z prawicowym 
pismem „Abc” czy później z faszystowskim dziennikiem „Arriba”. Na ironię 
losu zakrawa fakt, że skonfliktowany ze swoim środowiskiem filozof jest 
autorem Decálogo para todo dialogante (Dziesięciu zasad dobrego dialogu): 

I. Escucha a todos, sobre todas las cosas. 
II. Honrarás la educación que has recibido. 
III. No desearás atropellar la palabra de tu prójimo. 
IV. No te acalorarás. 
V. No equivocarás. 
VI. No pronunciarás palabras agresivas. 
VII. No desearás tu monólogo frente al prójimo. 
VIII. Celebrarás la inteligencia de los demás. 
IX. No dialogarás en vano. 
X. Vence en el diálogo, pero convence.27 

Źródła twórczości d’Orsa tkwią w Katalonii, ale jej pełny rozkwit przy-
pada na lata „emigracyjne”. Oba te okresy zwykło się jednak rozpatrywać 
osobno: 

Así, mientras que la historiografía catalana se contenta con reconocer su 
papel como ideólogo en la definición del gusto artístico de la burguesía nacio-
nalista pero se muestra indiferente ante su posterior proyección estatal e inter-
nacional, la historia del arte español, aunque obligada a subrayar el papel de 
Eugenio d’Ors, tropieza con un discurso huidizo al no reconocer la raíz de sus 
enunciados.28 

                                                        
27 I. Wysłuchaj każdego, na każdy temat. 

II. Nie przynoś wstydu swemu wykształceniu. 
III. Nie pragnij podeptać słów bliźniego. 
IV. Nie gorączkuj się. 
V. Nie wprowadzaj w błąd. 
VI. Nie wypowiadaj słów agresywnych. 
VII. Nie monologuj w obecności bliźniego. 
VIII. Uszanuj cudzą inteligencję. 
IX. Nie dyskutuj bez potrzeby. 
X. Zwyciężaj w dialogu, ale najpierw przekonaj. 

Cyt. za: A. Ramoneda, Antología de la literatura española del siglo XX, Madrid 1988,  
s. 328. 

28 „O ile historiografia katalońska poprzestaje na przypisaniu d’Orsowi roli ideologa, 
kształtującego artystyczny gust katalońskiej, nacjonalistycznie nastawionej burżuazji, obo-
jętnie odnosząc się do jego późniejszej sławy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, o tyle 
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Charakterystyczna jest również cezura w twórczości d’Orsa wyznaczona 
w kanonicznej historii literatury katalońskiej: 

En tot cas, és evident que la trajectòria espanyola de Xènius aquí no ens 
interesa. Basti només recordar que s’acabà convertint en l’únic intel⋅lectual de 
prestigi amb què comptà, si més no a la primeria, el govern rebel de Burgos  
i l’ulterior règim franquista sorgit de la guerra d’Espanya.29 

Pomimo deklarowanego braku zainteresowania, autor nie zapominał jed-
nak wypomnieć filozofowi jednego z jego grzechów głównych: kolaboracji  
z reżimem. 

Ciągle jeszcze odległy jest moment, w którym mogłoby dojść do uznania 
oczywistości, że cały czas mowa o tym samym, kontrowersyjnym twórcy30. 
Wystawa madrycka zrobiła pierwszy wyłom w atmosferze animozji, pierw-
szy krok prowadzący do przezwyciężenia jednostronnych punktów widze-
nia. Czy można powiedzieć to samo o książce Vicenta Cacho Viu, w której 
znów jest przedstawiony tylko jeden, kataloński okres w rozwoju intelek-
tualnym d’Orsa?31 Za nowość w spojrzeniu na katalońskiego filozofa można 
uznać nazwanie go prekursorem faszyzmu (dosłownie: „pierwszym hiszpań-
skim faszystą”32) już w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku oraz doszuki-
wanie się źródeł tej orientacji światopoglądowej u syndykalisty Georges’a 

                                                       
historia sztuki hiszpańskiej, oddając mu sprawiedliwość jako krytykowi, potyka się na niedo-
mówieniach wynikających z pominięcia wcześniejszych źródeł jego poglądów”. M. Peran, 
D’Ors, un bostezo entre Madrid y Barcelona, „El País. Cataluña”, 31.05.1997, s. 2. 

29 „W każdym razie jest oczywiste, że hiszpańska kariera Xèniusa nie interesuje nas  
w tym miejscu. Wystarczy wspomnieć, że był jedynym liczącym się intelektualistą, który 
wysługiwał się od pierwszej chwili zbuntowanemu rządowi w Burgos i powojennemu reżi-
mowi frankistowskiemu”. J. Murgades, Eugeni d’Ors, [w:] M. de Riquer, A. Comas, J. Molas, 
Història de la literatura catalana, tom IX, Part moderna, Barcelona 1986, s. 78. 

30 Do prac krytycznych abstrahujących od podziału na okres kataloński i hiszpański 
należą dwie publikacje wydane w katalońskim miasteczku Vilafranca del Penedès, gdzie 
d’Ors spędził ostatnie lata życia: F. Blanc Canyelles, Xènius – Pantarca – Don Eugeni(o), 
2005 i praca zbiorowa pt. Eugeni d’Ors, llums i ombres: cicle de conferències en el cin-
quentenari de la seva mort (1954–2004), 2006. Wybrane wątki tematyczne badają w swoich 
książkach L. Blanco Vila, La crisis de las ideas en el fin de siglo: espíritu y kultura al hilo de 
la obra de Eugeni d’Ors, Madrid 1995 oraz M. Fuentes Cordera, El campo de fuerzas europeo 
en Cataluña. Eugeni d’Ors en los primeros años de la Gran Guerra, Lleida 2009, a „zewnę-
trzny” punkt widzenia reprezentuje opublikowana w Niemczech praca zbiorowa: Oceano-
grafía de Xènius: estudios críticos en torno a Eugenio d’Ors, Kassel 2005. 

31 Takie wycinkowe przedstawanie twórczości d’Orsa jest normą w piśmiennictwie 
hiszpańskim. Jako przykład można zacytować dwa inne tytuły: J.M. Capdevila, Eugeni d’Ors: 
etapa barcelonina: 1906–1920, Barcelona 1965 i M. Torregrosa, Filosofía y vida de Eugenio 
d’Ors: etapa catalana: 1881–1921, Pamplona 2003. 

32 M. Mora, «D’Ors fue el primer fascista español», afirma el historiador Cacho Viu, „El 
País”, 8.07.1997, s. 37. 
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Sorela i monarchisty Charles’a Maurrasa, z których poglądami d’Ors zapo-
znał się podczas swojego pierwszego pobytu w Paryżu w latach 1906–1910. 
Takie postawienie sprawy może być ciekawe z teoretycznego punktu widze-
nia, chociaż wymaga uznania francuskich myślicieli za faszystów avant la 
lettre, ale posługiwanie się mało konkretnym, za to silnie nacechowanym 
terminem „faszyzm” w odniesieniu do młodego d’Orsa utwierdza tylko już 
istniejące nieporozumienia i emocje, które zdeterminowały jego dotychcza-
sową percepcję. 

Jedno spostrzeżenie autora wspomnianej biografii z pewnością można 
uznać za trafne. Jak twierdzi Vicente Cacho Viu, wobec antynomii: Madryt 
czy Barcelona?, d’Ors odpowiedział: Paryż. 

SummarySummarySummarySummary    

Eugeni d’Ors, the Late Knight of the Spanish Empire 

Eugeni d’Ors (1881–1954), bilingual writer and philosopher, is an example of diffi-
cult relations between the Spanish and Catalan culture. He was a theorist of art, who 
created the theoretical basis of the Catalan avant-garde. He drew practical conclusions 
from his philosophy, got involved in politics and made a number of controversial 
decisions. This article is an attempt to clarify the role he played in the Spanish culture 
and the reasons why the value of his art has been contested by his intelectual heirs. 
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