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Epoka przemian

Zdaje mi się, że odkąd świat światem, nigdy nie było takich przemian we wszystkim jak 
przez przeciąg życia mojego. Wszystko się bowiem odmieniło: stan, obyczaje, religia, lu
dzie, tak że gdyby człowiek nie sięgający pamięcią naszych dawnych czasów mógł mieć 
przed oczyma, co było dawniej, nie poznałby swojej ojczyzny, a jeszcze mniej by ją poznał 
wskrzeszony starzec, co przeżywszy panowanie dwóch Sasów, w początkach Stanisława 
Augusta rozstał się z tym światem1.

H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, oprać. Z. Lewinówna, Warszawa 1978, s. 182.

W utworach i wypowiedziach pisarzy polskiego oświecenia i romantyzmu moż
na by wskazać wiele analogicznych sądów i ocen współczesności, podobnych do 
zacytowanych tu początkowych zdań gawędy Palestra staropolska z Pamiątek Sopli
cy Henryka Rzewuskiego, których narracja prowadzona jest z perspektywy lat 20. 
XIX wieku. Zarówno ludziom oświecenia, jak i romantykom towarzyszyło bowiem 
poczucie życia w czasach przemiany i przełomu, odmiennych od tego, co było daw
niej, oraz (w niektórych przypadkach) od tego, co - według ich przewidywań - miała 
przynieść przyszłość.

Różne przy tym bywały kategorie, w których ujmowano ten doświadczany 
w praktyce przełom, bo i w różnych dziedzinach życia go dostrzegano. Dla jednych 
miał on wymiar cywilizacyjny, co było typowe dla ludzi oświecenia (dość wspomnieć 
wierszowany wykład na ten temat, jakim jest Pochwała wieku Ignacego Krasickiego). 
Dla pokoleń, które nadeszły po rewolucji francuskiej, z pewnością liczyły się bardziej 
antyfeudalne i republikańskie ruchy polityczne oraz przemiany społeczno-ustrojowe. 
Na przykład Mickiewicz, zwracając się do polskich emigrantów w Paryżu w roku 
1832, mówił: „trafiliśmy na Zachód w epoce smutnej i dziwnej, w epoce rozwiązania 
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się towarzyskiego; [...] oglądamy wieki średnie, z całą ich hierarchią królów i urzęd
ników, na łożu skonania; po kilku konwulsyjnych ruchach może dożyjem ich zgonu”2. 
Podobnie zresztą myśleli o czasach sobie współczesnych porewolucyjni konserwaty
ści, nie tylko romantyczni. Programowymi zapisami historycznego przełomu, który 
dokonał się na oczach jednego pokolenia, były wielkie dzieła pamiętnikarskie: we 
Francji Pamiętniki zza grobu François Renégo de Chateaubrianda, w Polsce, znacznie 
słabsze, choć w założeniach chyba nie mniej ambitne, Pamiętniki Kajetana Koźmia- 
na. Traumatyczna wizja współczesności jako epoki uniwersalnej rewolucji jest głów
ną treścią całej twórczości Zygmunta Krasińskiego. W tym samym doświadczeniu 
radykalnej przemiany świata tkwi realistyczna geneza historiozofii romantycznego 
mesjanizmu.

2 A. Mickiewicz, O duchu narodowym, [w:] idem, Dzieła, t. 6, Warszawa 2000, s. 194-195.
3 R. Kołodziejczyk, Przeobrażenia gospodarcze i społeczne w Europie powiedeńskiej, [w:] 

Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815-1849, t. 1, red. W. Zajewski, War
szawa 1991, s. 71. Syntetyczne wprowadzenia w interesujące nas konteksty literatury (gospodarka, 
urbanizacja, dzieje nauki itd.) zawierają też wcześniejsze tomy tej serii, prace zbiorowe pod red. 
B. Leśnodorskiego (Polska w epoce oświecenia. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1971) 
i pod red. S. Kieniewicza (Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1986).

Taki typ przeżywania współczesności przez ludzi epoki przełomu XVI11 i XIX wie
ku znajduje pełne potwierdzenie w ocenach historyków. Jak piszę Ryszard Kołodziej
czyk: „pomiędzy rokiem 1750 a 1850 [...] nastąpiło rozerwanie dotychczasowej cią
głości historycznego rozwoju w Europie i na całym świecie. Obraz życia ludzkości 
w połowie ubiegłego (tzn. XIX - przyp. A. W.) wieku zasadniczo różnił się od okresu 
sprzed lat stu, i to przede wszystkim pod względem cywilizacyjnym”3. Odczucie życia 
w świecie poruszonym przybierało u oświeconych i u romantyków niezliczone formy, 
w zależności od różnych punktów widzenia i różnych pojęć o świecie. Ale sam typ 
uczestnictwa w procesie wielkiej historycznej zmiany wydaje się stanowić wspólny 
element obu światopoglądów. Pod tym względem zarówno oświeceni, jak i romanty
cy znacząco różnią się od ludzi baroku (nie mówiąc już o epokach wcześniejszych). 
Natomiast jedni i drudzy zdają się pierwszymi reprezentantami świadomości typo
wej dla wszystkich następnych generacji poddanych mechanizmowi cywilizacyjnego 
przyspieszenia w czasach nowożytnych i nowoczesnych.

Do połowy XVIII wieku Europejczycy byli przekonani, że żyją w świecie stwo
rzonym przez Boga, który jest najlepszym z możliwych światów, rządzonym - jak 
dowodził Aleksander Pope w Wierszu o człowieku - przez niezmienne, obiektywne 
prawa natury. W kolejnym stuleciu narodziła się świadomość historyczna, że ludzie 
żyją w świecie stworzonym przez nich samych, a właściwie nie tyle stworzonym raz 
na zawsze, ile tworzonym stale i na bieżąco. Odtąd typową cechą myślenia każdego 
następnego pokolenia stało się przekonanie, że w czasach, w których żyje ta właśnie 
generacja, zachodzi jakiś szczególny przełom lub zwrot, że współczesność stanowi 
początek lub schyłek, świt lub zmierzch jakiejś większej całości dziejowej; że jako 
odcinek historii owa współczesność pozostaje w dynamicznej relacji z innymi od
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cinkami podobnymi lub z historycznymi całościami wyższego rzędu - jako taka czy 
inna epoka, neoepoka, postepoka lub „międzyepoka”.

Międzyepoka jako pojęcie z zakresu historii idei

Traktowanie okresów literackich: oświecenia i romantyzmu jako epok o wyjątko
wej dynamice wewnętrznej i uniwersalnej doniosłości wydaje się założeniem oczy
wistym, powszechnie od dawna przyjętym przez historyków literatury. Czy istnieje 
potrzeba (i możliwość) wyjścia poza te oczywistości? Wszak w interpretacji histo
rycznoliterackiej każdą epokę lub każdy prąd literacki, w zależności od przyjętych za
łożeń, można opisywać na dwa sposoby. Można w każdej epoce poszukiwać tego, co 
jest jej niezmienną istotą (prądy literackie i umysłowe uważając za zjawiska w pew
nym stopniu ponadhistoryczne); można też opisywać każdą epokę jako dynamiczny 
proces przemian4.

4 „Okres literacki jest zespołem relacji między elementami poddanymi bezustannym zmia
nom. Można go badać synchronicznie, abstrahując od jego wewnętrznej ewolucji, zajmując się 
nim jako pewną skończoną całością. Ale można również zajmować się właśnie przede wszystkim 
ową zmiennością, wyznaczać główne etapy rozwoju”. S. Jaworski, Dialektyka okresu literackiego, 
[w:] Okresy literackie, red. J. Majda, Kraków 1994, s. 11.

Jednak używane tu przez nas pojęcie Międzyepoki nie odnosi się bezpośrednio 
do powszechnie przyjętej periodyzacji historycznoliterackiej. Nie jest to propozycja 
wprowadzenia nowego okresu czy (tym bardziej) prądu literackiego. Pojęcie Mię
dzyepoki 1764-1863 w ogóle nie sytuuje się w ramach procesu historycznoliterackie
go, nie narusza powszechnie przyjętych w periodyzacji literackiej kategorii. Zostało 
ono zbudowane na gruncie zainteresowań historią idei i procesami historycznego 
długiego trwania. Międzyepoką nazywamy tu po prostu pewien okres w historii Pol
ski i w historii kultury polskiej, który w naszym mniemaniu wykazuje znaczną we
wnętrzną spójność na tle okresu poprzedzającego i następującego po nim. Spójność 
tę widać przede wszystkim na przykładzie procesów cywilizacyjnych, politycznych 
i społeczno-gospodarczych oraz na poziomie towarzyszącej im świadomości od
zwierciedlonej (między innymi, ale nie tylko) w literaturze pięknej. Chodzi tu o pro
cesy rozgrywające się zasadniczo poza światem literatury (lub na jej obrzeżach), ale 
w oczywisty sposób znajdujące odbicie w treści i formie tworzonych w tym okresie 
utworów literackich.

Historia idei uprawiana jest w różnych dyscyplinach humanistyki z większą lub 
mniejszą świadomością metodologiczną. W polskim literaturoznawstwie obecna 
jest co najmniej od początku XX wieku, a szczególny impuls dali jej w okresie mię
dzywojennym badacze zainspirowani hermeneutyką Wilhelma Diltheya: Zygmunt 
Łempicki, Stefan Kołaczkowski, Konrad Górski i inni. Z kolei powojenne prace „war
szawskiej szkoły historyków idei”, w tym zwłaszcza książki Bronisława Baczki, Leszka 
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Kołakowskiego, Andrzeja Walickiego, Jerzego Szackiego, Adama Sikory, Jerzego Jed
lickiego oraz Marcina Króla, były i są szczególnie inspirujące dla historyka literatury 
polskiej zajmującego się wiekiem XIX, a zwłaszcza jego pierwszą połową5. Za twór
cę historii idei w świecie anglosaskim uchodzi, skądinąd również znawca literatury 
XVIII i XIX stulecia, Arthur Oncken Lovejoy. Dziełem reprezentatywnym dla tego 
nurtu badań jest czterotomowy, wydany w roku 1973, Słownik historii idei (Dictio
nary of the History of Ideas)6. Z lat 70. pochodzi też jedyne w Polsce bezpośrednie 
ujęcie problemu relacji historia literatury - historia idei, którym jest artykuł Marii 
Janion pt. Historia literatury a historia idei (propozycja nowej problematyzacji).

5 Zob. R. Sitek, Warszawska szkoła historii idei. Między historii} a teraźniejszością, Warszawa 
2000.

6 Dictionary of the History of Ideas, vol. 1-4, ed. P. P. Wiener, New York 1973. Por. także kla
syczne prace z zakresu historii idei: A. O. Lovejoy, Essays in the history of ideas, Baltimore 1948; 
idem, Wielki łańcuch bytu. Studium historii pewnej idei z dodaniem tekstów Historiografia idei, 
Obecne stanowiska i przeszła historia oraz Refleksje o historii idei, tłum. A. Przybysławski, 
Gdańsk 2009; The History of Ideas: An Introduction to Method, ed. P. King, London 1983.

7 Wszystkie powyższe cytaty za: M. Janion, Historia literatury a historia idei (propozycja 
nowej problematyzacji), „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 4, s. 85. Referat ten pochodzi 
z roku 1974, a jego pierwodruk ukazał się w pracy zbiorowej: Problemy metodologiczne współczes
nego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.

8 Ibidem, s. 87.
9 Ibidem, s. 89.

W późniejszych dekadach dobrze zapowiadająca się współpraca obu pokrewnych 
dyscyplin nie dała o sobie znać (przynajmniej na większą skalę). Zadecydowało o tym 
nie tylko zwycięstwo mód postmodernistycznych w latach 80., ale także przywią
zanie samych historyków literatury do autonomii własnej dyscypliny, do swoistych 
dla niej celów poznawczych na czele z nadrzędnym obowiązkiem opisu literatury 
przede wszystkim jako sztuki słowa. Wierność tej postawie prowadziła rozumowanie 
samej Marii Janion nie tyle w stronę fuzji horyzontów historii literatury i historii idei, 
ile w stronę definiowania ich odrębności. We wspomnianym referacie badaczka prze
strzegała przed „naruszeniem suwerenności dzieła literackiego przez historię idei”, 
prowadzącego do „ilustracyjnego uhistorycznienia idei w nim zawartych, wyodręb
nionych i spreparowanych dla celów dyscypliny dominującej nad historią literatu
ry” (w latach 70. mogła to być zawoalowana krytyka wcześniejszych praktyk mar
ksizmu). Podkreślała też, że „historia arcydzieł literackich w istotny sposób określa 
perspektywę historii literatury jako historii specjalnej”7. Dalej zaś pisała, porównując 
historię idei do krytyki archetypicznej, że „ani historia idei, ani krytyka archetypicz- 
na nie docierają do niepowtarzalnej indywidualności dzieła literackiego. [...] historia 
idei pojmuje ideę w literaturze jako z zewnątrz narzuconą siłę sprawczą, a historyk 
literatury - jako część systemu wewnętrznej organizacji dzieła literackiego”8. W kon
kluzji autorka postulowała zaledwie „dialog historii literatury i historii idei - z zacho
waniem wszystkich imperatywów dialogujących stron”9. Była to więc raczej zachęta 
do „negocjacji” przebiegu granic obu dyscyplin i zasad ich współistnienia niż do ich 
efektywnej współpracy.
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Oczywiście badawczy punkt widzenia właściwy dla szeroko rozumianej histo
rii idei w mniejszym lub większym stopniu bywał i bywa obecny w wielu studiach 
z zakresu historii literatury (by wspomnieć tu tylko o pracach samej Marii Janion). 
Trudno byłoby też wskazać opracowania syntetyczne i podręcznikowe pozbawione 
tego rodzaju odniesień. Natomiast jako osobna szkoła badawcza w literaturoznaw
stwie polskim historia idei (zwłaszcza uprawiana na wzór anglosaski) nie ujawniła 
się na większą skalę10.W obecnej sytuacji potrzeba ponownego nakierowania lite
raturoznawstwa na konteksty związane przede wszystkim z historią idei (ale także 
z innymi subdyscyplinami nauk historycznych) jawi się jako priorytetowa, zwłaszcza 
w kontekście szczególnych wyzwań, jakie wyłaniają się w trakcie badań nad literaturą 
interesującego nas stulecia przejściowego pomiędzy Polską dawną a nowoczesną11. 
Próby interpretowania epok polskiego oświecenia czy romantyzmu jako okresów, 
w których z jednej strony zanika kultura staropolska, a które, z drugiej strony, wprost 
prowadzą (każdy z osobna) ku nowoczesności, wydają się interpretacjami efektow
nymi, ale nacechowanymi retoryczną przesadą. „Dawność” na różnych poziomach 
trwała bowiem w życiu społeczeństwa polskiego znacznie dłużej i stąd także wynika 
postulat włączenia do Międzyepoki I połowy wieku XIX. Z kolei I połowa stulecia na
zwanego później „wiekiem pary i elektryczności” była jeszcze po części czasem póź
nego oświecenia, w całości zaś jej powiązania z oświeceniem były tak liczne, że trud
no ją w oderwaniu od nich prawidłowo zrozumieć. Okresem przejściowym między 
staropolszczyzną a nowoczesnością epoki oświecenia i romantyzmu były wspólnie 
i jako swoista, dynamiczna i pełna wewnętrznych sprzeczności formacja dziejowa.

10 Najbliżej tego typu metodologii sytuowały się w latach 70. ub. wieku prace kierowanej przez 
Zofię Stefanowską Pracowni Socjologii Literatury IBL. Historia idei mieści się też w horyzoncie 
badawczym komparatystyki literackiej uprawianej przez prof. Marię Korytowską i jej uczniów 
z Katedry Komparatystyki Literackiej UJ. Zdecydowanie interdyscyplinarny charakter mają pub
likacje krakowskiego Klubu Historii Idei, Spotkania Klubu Historii Idei 1996-2004 (Kraków 2005) 
i Spotkania Klubu Historii Idei 2004-2007 (Kraków 2009), obie pod red. nauk. E. Śnieżyńskiej- 
-Stolot. Oryginalny i ważny (nie tylko ze względu na wagę podejmowanej problematyki) model 
literackiej historii idei reprezentuje twórczość Jana Prokopa; zob. np. Spory o nowoczesność. Miscel
lanea z pogranicza historii idei i literatury, Kraków-Kielce 2005.

11 Interesujące rozważania na temat oświecenia jako epoki przejściowej formułuje m.in. 
J. Snopek, Między epoką staropolską a nowoczesną - oświecenie, [w:] Zmierzch kultury staropol
skiej - ciągłość i kryzysy, red. U. Augustyniak, A. Karpiński, Warszawa 1997 (por. też inne 
studia w tym tomie).

12 S. Kufel, Uwagi o przełomach literackich, [w:] idem, Fragmenty mozaiki. Szkice i materiały 
z czasów oświecenia, Zielona Góra 2009, s. 33.

Traktowanie literatury pięknej jako „emanacji obszernego zespołu cywilizacyj
nego”, na który składają się „gospodarka, nauka, wytwórczość, wiedza geograficzno- 
-przyrodnicza, stosunki społeczne, rozwój komunikacji społecznej, ideologia i po
lityka, zachowania kulturowe”12, jest warunkiem interdyscyplinarnej współpracy 
specjalistów z różnych dziedzin. Literatura jest jednym z wielu podsystemów kultury 
i w ramach tego systemu nie jest samotną wyspą, tylko - jako wyraz myśli ludzkiej - 
wchodzi w liczne i złożone relacje oraz zależności z innymi dziedzinami kultury 
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materialnej i duchowej: filozofią, myślą społeczno-polityczną, historiografią, sztu
ką itd. Tylko poprzez, szeroko rozumianą, historię idei historycy literatury mogą się 
spotkać z historykami różnych specjalności, w tym z historykami filozofii.

W związku z takim (historyczno-ideowym) podejściem metodologicznym kwe
stia hierarchii artystycznej badanego materiału literackiego rysuje się inaczej niż 
w klasycznej historii literatury. Jedynym zadaniem takich badań przestaje też być 
klasyfikacja analizowanych dzieł pod względem ich przynależności do określonego 
prądu literackiego lub danej odmiany gatunkowej. Pytania podstawowe dotyczą na
tomiast tego, jakie idee formułują pisarze, w jaki sposób i z jakich inspiracji korzy
stając, to czynią, jakie jest oddziaływanie społeczne idei artykułowanych przez poe
zję, powieść, dramat i inne formy wypowiedzi z pogranicza literatury pięknej, w tym 
przez krytykę literacką, publicystykę, pamiętnikarstwo itp.

Jak wiadomo (piszę o tym w cytowanym artykule Janion), sinusoida okresów 
literackich ulega widocznemu spłaszczeniu, gdy zajmujemy się pisarzami minorum 
gentium. W ich przypadku znacznie lepiej widoczne są linie kontynuacji, synkretyzm 
międzyprądowy i siła długiego trwania tradycji literackiej. Zjawiska w danym okresie 
drugoplanowe, zepchnięte z centrum ku peryferiom, zasługują na uwagę, a nawet 
mogą okazać się naukowo pasjonujące dla historyka, gdyż jak dawno już zauważono, 
o charakterze historycznym epoki mówią nie tylko arcydzieła, ale także (a może prze
de wszystkim) masa dzieł przeciętnych, łatwych do literackiego zaszufladkowania, 
albo - przeciwnie - eklektycznych, synkretycznych, niemieszczących się w zbiorze 
typowych realizacji takiego czy innego prądu literackiego.

Zmiany w literaturze i w kulturze z reguły nie dokonują się skokowo, tylko na 
zasadzie długotrwałej kumulacji zjawisk o podobnym charakterze. Prądy literackie 
następują po sobie na pozycji dominującej w kulturze danego okresu, ale można też 
zauważyć, że w pewien sposób wszystkie stale są obecne. Z tego powodu Henryk 
Markiewicz definiuje okres literacki jako „odcinek dziejów literatury, w którym wy
stępuje swoisty, lecz zmienny co do stosunku sił, układ prądów literackich”. Ponie
waż w pełni obiektywna periodyzacja okresów literackich jest nieosiągalna, historia 
literatury racjonalizuje i uzupełnia swój opis realiów literackich, uznając, że każdy 
prąd literacki miał swoich prekursorów i epigonów poza granicami macierzystego 
okresu literackiego.

W dziejach naszej historii literatury istnieją też pewne tradycje i nierozwiązane 
problemy badawcze, do których postulowane przez nas badania „międzyepokowe” 
mogą twórczo nawiązać. Dwie wielkie epoki literackie - oświecenie i romantyzm - 
obejmują kilka wielkich prądów: klasycyzm, sentymentalizm, romantyzm i realizm. 
Owe prądy dość swobodnie przepływają przez chronologiczne, mniej lub bardziej 
umowne, granice epok. Mówiło się wszak o preromantyzmie w czasach oświecenia, 
a Juliusz Kleiner „zawiązków romantyzmu” polskiego poszukiwał w czasach stanisła
wowskich13. Mówi się o klasycyzmie porozbiorowym współczesnym romantyzmowi, 

13 Zob. J. Kleiner, Zawiązki romantyzmu w Polsce, [w:] idem, Studia inedita, oprać. J. Star
nawski, Lublin 1964.
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a tezy o żywotności tradycji sentymentalizmu i klasycyzmu w epoce romantycznej 
dają się również uzasadnić. Wydaje się, że fakt ten dodatkowo uzasadnia potrzebę 
badania zjawisk i problemów aktualnych na zasadzie długiego trwania ponad grani
cami epok literackich.

To, że klasyczna historia literatury spycha na margines uwagi zjawiska pośrednie, 
przejściowe, stylowo niejednorodne, wytwarza deficyt w tłumaczeniu zachodzących 
zmian. Deficyt ten bywa rekompensowany z reguły skupieniem na krótkotrwałych 
okresach kulturowych przyspieszeń, które przedstawia się jako przełomy między- 
epokowe o charakterze zmian całościowych mających naturę niejako skokową. Jed
nak z pola widzenia umykają nam wówczas procesy długiego trwania, które w cen
trum swojego zainteresowania umieszcza właśnie historia idei. Tę zasadniczą różnicę 
optyki pomiędzy historią literatury a historią idei Janion ujmowała jako różnicę mię
dzy implikowanymi przez obie dyscypliny koncepcjami czasu: „wymiar czasowy” his
torii literatury i historii idei stanowi chyba najważniejszy objaw daleko idącego zróż
nicowania obydwu dyscyplin. Inny jest czas historii literatury, a inny - historii idei, 
różni się bowiem po prostu „czas” literatury od „czasu idei”, a zwłaszcza już „czasu 
ideologii”14. Czas historii literatury jest czasem przełomowych wydarzeń, ważnych 
biografii, odkrywczych, pojedynczych arcydzieł - czas historii idei jest czasem dłu
giego trwania.

14 Ibidem, s. 79.
15 Emanuel Rostworowski zwrócił uwagę, że utrata państwowości w roku 1795 poprzedzona 

była przez blisko stuletni okres stopniowego ograniczania suwerenności Rzeczypospolitej, począw
szy od roku 1697 - pierwszej elekcji, kiedy to wbrew woli większości, która opowiedziała się za 
kandydatem francuskim do korony, księciem Conti, Saksonia i sąsiedzi Polski wymusili koronację 
Augusta II. Zob. E. Rostworowski, Polska w układzie sił politycznych Europy XVIII wieku, [w:] 
Polska w epoce oświecenia..., s. 15-17. Szlachta miała świadomość zewnętrznej zależności państwa, 
a poczucie życia wręcz w niewoli politycznej szeroko rozkrzewiło się w czasach stanisławowskich, 
począwszy od konfederacji barskiej, i po pierwszym rozbiorze.

Analogiczna różnica odróżnia zresztą historię idei od historii politycznej. Ko
niecznie trzeba to podkreślić ze względu na możliwy zarzut, że jedność Międzyepoki 
określonej datami wydarzeń politycznych (1764 - początek panowania Stanisława 
Augusta i 1863 - powstanie styczniowe) przechodzi niejako do porządku dzienne
go nad zasadniczym wydarzeniem politycznym okresu, jakim są rozbiory, a przede 
wszystkim likwidacja państwa polskiego w roku 1795. Oczywiście ten fundamen
talny politycznie fakt spowodował swoiste reperkusje ideowe o wielkim znaczeniu. 
Wydaje się jednak, że w znacznej mierze polegały one na wzmocnieniu ideologii 
i postaw obecnych w polskiej świadomości już wcześniej, w związku z długotrwałym 
kryzysem państwa, trwającym przez cały wiek XVIII15. Rok 1795, który z polityczne
go punktu widzenia oznaczał katastrofalny przełom, z punktu widzenia historii idei 
nie niósł ze sobą tak głębokiej zmiany jak przejście od sarmatyzmu do oświecenia czy 
jak przejście od romantyzmu i insurekcyjnego programu politycznego do pozytywi
zmu oraz do literackiego i politycznego realizmu po roku 1863.
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O względnej jedności Międzyepoki 1764-1863 jako epoki przemian nie decyduje 
też jakiś statyczny porządek utrzymujący się bez zmian, ale właśnie współwystępo- 
wanie długofalowych procesów, których początek i koniec sytuują się pomiędzy po
łową XVIII wieku a połową wieku XIX (w Polsce najmocniejszą cezurą jest powstanie 
styczniowe), nie zawsze zresztą pokrywając się ściśle z umownymi granicami okresu. 
Czyniąc te pożaliterackie procesy przemian kontekstem interpretacyjnym badanej 
przez nas literatury, traktujemy konkretne dzieła i utwory literackie przede wszyst
kim jako dokumenty historii intelektualnej. Interesuje nas więc w pierwszej kolej
ności ich warstwa ideologiczna i dokumentalna. Do warstwy tej docieramy wszakże 
przez pryzmat analizy ich formy literackiej traktowanej - inaczej niż w klasycznych 
ujęciach historycznoliterackich - jako system modelujący określone idee i poglądy. 
Świadomie więc literackość traktujemy jako swoisty język, który koniecznie powi
nien rozumieć ten, kto chce pisać o poglądach filozoficznych, politycznych lub his
torycznych poetów i prozaików wyrażających swoje idee w twórczości literackiej, 
w krytyce i winnych formach „około-literackich”16.

16 O metodach i warunkach poprawnej interpretacji warstwy ideowej utworów literackich 
piszę H. Markiewicz w artykule Dzieło literackie a ideologia, [w:] Wymiary dzieła literackiego, 
Kraków 1984. Pierwodruk w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa...

17 Świadomość granicznego charakteru, jaki w historii ma epoka oświecenia, oraz świado
mość granicznego charakteru epoki romantyzmu wielokrotnie pojawiają się w poglądach badaczy 
zajmujących się tymi epokami z punktu widzenia historii literatury, tzn. każdą z nich osobno. 
Tezę taką na temat oświecenia artykułuje np. T. Kostkiewiczowa w książce Oświecenie - próg na
szej współczesności, Warszawa 1994, s. 6. Natomiast reinterpretację romantyzmu pod kątem jego 
usytuowania wobec nowoczesności proponuje M. Kuziak, czego wyrazem jest m.in. zbiór prac 
pod jego redakcją Romantyzm i nowoczesność, Kraków 2009 (tu zob. szkic wstępny, M. Kuziak, 
Romantyzm i nowoczesność, s. 5-13). Wyjście poza myślenie w kategoriach epok literackich w stro
nę „międzyepoki” łączy poniekąd w jedno oba punkty widzenia, neutralizując zarazem potencjał 
rysujących się między nimi sprzeczności.

Szczególne wyróżnienie wyzwań międzyepokowych, czyli problemów aktualnych 
zarówno w oświeceniu, jak i w romantyzmie, pozwala na przetasowanie tradycyjnych 
kontekstów interpretacyjnych literatury, zamykających się w granicach poszczegól
nych okresów i prądów, co nie jest oczywiste, ale może mieć poznawczo walor odświe
żający. Stawianie tak szerokich problemów, jak: literatura wobec przemian i kryzysu 
stanu szlacheckiego, literatura a sprawa chłopska, literatura a początki urbanizacji, 
literatura a rozwój nauki, oświaty czy techniki i gospodarki, tworzy też wspólne pole 
dla badaczy reprezentujących inne niż historia literatury dziedziny historiografii. 
Historię idei chcemy więc traktować jako płaszczyznę badań interdyscyplinarnych.

W szczególności chodzi tu więc o to, żeby literaturę oświecenia i romantyzmu 
jako okresu wielkich przemian intelektualnych, cywilizacyjnych, politycznych i spo
łecznych badać i opisywać jako odpowiedź na wyzwania intelektualne, cywilizacyjne, 
polityczne i społeczne tego okresu historycznego, którego cechą szczególną - zgodnie 
z samoświadomością cytowanych pisarzy - wydaje się charakter przejściowy i w ja
kimś sensie, na szerszym planie dziejów, graniczny17.
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Wyzwania cywilizacyjne i problemy stulecia

Nie z punktu widzenia okresów literackich, ale ze względu na sytuację dziejo
wą i wspominane tu już czynniki historyczne, pisarze II połowy XVIII i I połowy 
XIX wieku stają wobec wielu wspólnych wyzwań. Nie spierając się o ścisłe daty gra
niczne interesującego nas okresu, można więc ogólnie określić te długookresowe wy
zwania, które pojawiają się w Polsce na przestrzeni interesującego nas stulecia i które 
następnie, w miarę zbliżania się do wieku XX, zanikają w wyniku pewnych rozwiązań 
lub dezaktualizują się w nowej sytuacji.

Następnie można zadać pytanie, w jaki sposób literatura polska odpowiada na 
te wyzwania, które mają charakter, w podwójnym sensie, „międzyepokowy”. Mię- 
dzyepokowy po pierwsze dlatego, że występują w ramach obu okresów literackich 
(w oświeceniu i w romantyzmie), po drugie zaś dlatego, że pojawiając się na wielką 
skalę w tych dwóch okresach, tworzą podstawę wyodrębnienia stulecia obejmującego 
polskie oświecenie i romantyzm jako sui generis historycznego okresu pośredniego, 
zawieszonego w pół drogi między staropolszczyzną a nowoczesnością, i z tego właś
nie powodu dzielący, a zarazem pośredniczący w dziejach Polski pomiędzy dwiema 
wielkimi formacjami cywilizacyjno-kulturowymi.

W wymiarze społeczno-politycznym w tak rozumianej Międzyepoce, między 
końcem panowania Sasów a powstaniem styczniowym, rozpoczął się więc i roz
strzygnął proces przejścia od modelu ustroju stanowego ukształtowanego w okresie 
średniowieczno-renesansowym do modelu demokratycznej wspólnoty narodowej18. 
Ten sam proces w wymiarze społeczno-ekonomicznym oznaczał przejście od gospo
darki feudalno-pańszczyźnianej do kapitalizmu, na drodze prowadzącej przez re
formy agrarne i początki industrializacji oraz zniesienie poddaństwa i uwłaszczenie 
chłopów.

18 Historycznym i historyczno-ideowym kontekstem literackich badań nad poglądami szla
checkich konserwatystów czy ideologią romantycznej gawędy szlacheckiej może być, przykłado
wo, problematyka omawiana w pracach: J. Jedlickiego Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia 
szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu (Warszawa 1968) oraz - z innego punktu 
widzenia - w książce A. Zielińskiego Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 
1815-1831 (Wrocław 1969).

Wieloetapowy i niepozbawiony momentów dramatycznych, takich jak rabacja 
galicyjska, demontaż systemu pańszczyźnianego na przestrzeni całego stulecia na
stępował powoli, różnymi drogami w zależności od zaboru. Ale realnemu trwaniu 
starej struktury społecznej w stuleciu 1764-1863, obok rozprzestrzeniania się postu
latu zniesienia poddaństwa chłopów, towarzyszyły w literaturze liczne i różnorod
ne postawy umiarkowanie reformistyczne, za pośrednictwem publicystyki i powie
ści delegitymizujące pod względem moralnym prawne i materialne upośledzenie 
chłopstwa. Od momentu wyłamania się stanisławowskich elit z przesądów stano
wych właściwych sarmatyzmowi w literaturze polskiej trwa w zasadzie nieprzerwany 
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proces nobilitacji ludu, obrony jego praw, uwypuklania jego roli jako nośnika tożsa
mości i kultury narodowej. Sprzeczność między postulatywnym charakterem kultury 
w tym zakresie a postfeudalnymi realiami społecznymi to kolejny z czynników kon
stytuujących przejściowy charakter stulecia.

Ma to swoje przedłużenie również w dziedzinie gospodarki i myśli ekonomicz
nej. Rolnictwo jako tradycyjna podstawa polskiej gospodarki i monokultura folwar- 
czno-pańszczyźniana na wsi są tłem pierwszych, oświeceniowych prób modernizacji 
gospodarczej (bez uwłaszczenia chłopów). Zarazem Polska epoki okołorozbiorowej 
staje się miejscem cyrkulacji nowej myśli ekonomicznej, od fizjokratyzmu przed roz
biorami po wczesny liberalizm gospodarczy pojawiający się u nas przed powstaniem 
listopadowym19.

19 Obszernie o społeczno-ekonomicznym i cywilizacyjnym aspekcie przemian w rolnictwie 
piszę Z. Łotys w pracy Kwestia chłopska w świadomości społecznej polskiego oświecenia, Olsztyn 
2001. Natomiast szczególną lukę w historii gospodarczej ziem polskich pod zaborami stanowią 
tereny ziem litewsko-ruskich, zwanych w okresie Królestwa Polskiego „ziemiami zabranymi”. 
W Historii gospodarczej Polski A. Jezierskiego i C. Leszczyńskiej (Warszawa 1997) rozdział zatytu
łowany Ziemie zaboru rosyjskiego - zachodnie gubernie cesarstwa mieści się zaledwie na 2 (dwóch!) 
stronach (s. 135-136). Zapóźnienie badań nad tym obszarem ma szczególne znaczenie dla historii 
literatury, ponieważ zwłaszcza w I połowie XIX wieku tematyka i realia „kresowe”, także gospo
darcze, na wielką skalę pojawiają się w polskiej powieści. Wskazuje to na potrzebę współpracy 
pomiędzy historią literatury i historią gospodarczą.

20 Czarna legenda Warszawy stanisławowskiej panująca w literaturze barskiej i nieobca pi
sarzom oświeceniowym, a także powieściopisarzom konserwatywnym następnego półwiecza, na 
czele z H. Rzewuskim (Listopad, Pamiętniki Bartłomieja Michałowskiego) i Z. Kaczkowskim (Sta
rosta hołobucki, Murdelio). Na tym tle jako istotna nowość rysuje się w latach 50. powieściowa po
chwała etosu mieszczańskiego, w Krewnych J. Korzeniowskiego, a po roku 1863 patriotyczna legen
da patriotycznego i bohaterskiego ludu Warszawy (J. I. Kraszewski, Dziecię Starego Miasta itd.).

Za swoistą literacką soczewkę, w której skupiają się przemiany społeczno-gospo
darcze Międzyepoki, może być w literaturze polskiej uznana tematyka miast i miesz
czaństwa. Przejściowy charakter stulecia ilustruje duże zróżnicowanie wewnętrzne 
tej tematyki oraz jej obecność w literaturze, wyraźnie nasilająca się nie tyle w związku 
z urbanizacją ziem polskich, ile ze względów ideowo-politycznych i obyczajowych. 
Tematami do osobnego badania są tu - przykładowo - mity literackie poszczegól
nych miast polskich: Warszawy, Krakowa, Wilna i Lwowa. Na zbadanie zasługuje 
m.in. „złota” i „czarna legenda” Warszawy20. Na innej zasadzie przedmiotem na prze
mian zarówno gloryfikacji, jak i satyry staje się Kraków.

W związku z późnooświeceniowym i romantycznym odkryciem Krakowa jako 
dawnej stolicy i skarbca narodowych pamiątek pozostaje ogólnopolska, patriotyczna 
kariera folkloru krakowskiego. Historyczne mity miast i ówczesne współistnienie na 
bruku miejskim różnych warstw mieszczaństwa i szlachty jako temat literacki sta
nowią niewątpliwy dokument stanu urbanizacji Polski i przemian społecznych po
przedzających okres rewolucji przemysłowej, która na ziemie polskie dotrze dopiero 
w II połowie XIX stulecia.
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Trzeci wymiar odrębności Międzyepoki wyznaczają procesy rozpadu przedroz
biorowej konstrukcji państwa polskiego, obejmujące kolejno próby reform ustrojo
wych podejmowane w sytuacji kryzysu, rozbiory oraz dziewiętnastowieczne próby 
zbrojnej restytucji politycznego bytu Rzeczypospolitej, do roku 1863. Stałym elemen
tem interesującego nas stulecia staje się też - po raz pierwszy w takim charakterze 
i w skali całej Europy - polityczny spór o najwłaściwszy model ustroju państwowego. 
Trwająca od czasów rewolucji francuskiej w krajach Europy Zachodniej rywalizacja 
zasady monarchicznej i republikańskiej rzutuje na polską myśl polityczną od cza
sów Sejmu Czteroletniego, ale ma to swoje antecedencje już w latach konfederacji 
barskiej. Dyskusja nad ustrojem Polski w całym stuleciu toczy się po dwóch prze
platających się liniach: pierwszą z nich jest tradycja polskiego, przedrozbiorowego 
republikanizmu w jego tradycyjnym sporze z monarchią absolutną. Drugą linię two
rzą polskie nawiązania ideowe i powiązania polityczne z tradycją zachodnią: rewolu
cyjnym republikanizmem francuskim, brytyjskim parlamentaryzmem oraz echami 
amerykańskiej wojny o niepodległość. Dramat polega na tym, że żadnej z polskich 
idei politycznych okresu nie udało się wcielić w życie, a państwo polskie odrodzone 
w XX wieku - przy jego całym szacunku dla oświecenia i kulcie romantyzmu - było 
dziełem ideologii i sił politycznych odmiennego pochodzenia.

Z kolei rozpad struktury politycznej Polski przedrozbiorowej, jak i wspomniane 
wcześniej zmiany społeczno-ekonomiczne, łączyły się ściśle z przemianami narodo
wościowymi na ziemiach litewsko-białoruskich i ukraińskich. Pod tym względem 
Międzyepokę wyróżnia, zwłaszcza na tle późniejszego okresu, trwanie stosunkowo 
harmonijnego konsensusu pomiędzy żywiołem polskim a etnosami ziem wschod
nich Rzeczypospolitej. Twórców polskiej kultury (zwłaszcza w I połowie XIX wie
ku) cechuje przy tym entuzjazm w zakresie ożywiania lokalnych tradycji ukraińskich 
i litewskich w ramach kultury polskiej pojmowanej romantycznie i po staropolsku, 
tzn. jako całość nadrzędna wobec części składowych tworzących Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów.

Stulecie 1764-1863 zamyka w sobie polityczny dramat narodu. Rozpoczyna się on 
próbami reform pogrążonego w kryzysie państwa i odzyskania jego utraconej w cza
sach saskich, realnej suwerenności, a kończy klęską ostatniego z powstań, których 
celem była restytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów w granicach przedrozbioro
wych i w formule politycznej co prawda nowej, ale wywiedzionej z jej dawnych tra
dycji (modyfikowanych w ciągłym procesie ewolucji społecznej przedrozbiorowego 
narodu politycznego). Uwłaszczenie w zaborze rosyjskim i rozpad dawnej wspólnoty 
politycznej pod wpływem ruchów narodowych Ukraińców i Litwinów otworzą na 
ziemiach polskich po powstaniu styczniowym nową epokę polityczną. Ale zarów
no idea reformy agrarnej, jak i pierwsze przejawy nowoczesnej świadomości naro
dów wschodnich Rzeczypospolitej dojrzewają wcześniej, współkształtując dynamikę 
ideową i literaturę I połowy stulecia. Cechą tego okresu są polskie nadzieje na utrzy
manie politycznej jedności wszystkich ziem i narodowości współtworzących przed
rozbiorową Rzeczpospolitą. Po roku 1863 nadzieje te będą się stopniowo rozwiewać 
aż do całkowitej deziluzji, którą przyniesie na wschodzie przebieg I wojny światowej 
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i rewolucji bolszewickiej, litewsko-polski spór o Wilno, ukraińsko-polski konflikt 
w dawnej Galicji oraz rezygnacja odrodzonej Polski z przedrozbiorowych granic po
twierdzona w pokoju ryskim.

Przemiany narodowościowe, które na ziemiach wschodnich przedrozbiorowej 
Rzeczypospolitej rozpoczęły się w wieku XIX, sprawiły, że w literaturze polskiej 
sprzed powstania styczniowego wcale niemała jest grupa utworów mających istotne 
znaczenie zarówno dla Polaków, jak i dla Litwinów, Ukraińców oraz Białorusinów. 
Epopeja litewska Anafielas Józefa Ignacego Kraszewskiego, Szlachcic Zawalnia, czyli 
Białoruś w fantastycznych obrazach Jana Barszczewskiego mogą być tego przykła
dem. Cały na dobrą sprawę okres od oświecenia po powstanie styczniowe jest bo
wiem Międzyepoką w zakresie przemian narodowościowych na przedrozbiorowych 
terenach Rzeczypospolitej. Z jednej strony przypomniana zostaje w obrębie literatury 
i piśmiennictwa polskiego historyczna odrębność tych ziem i zamieszkujących je na
cji, z drugiej zaś pojawiają się pierwsze jaskółki przebudzenia narodowego Litwinów 
i Ukraińców na ich własnym gruncie, poza granicami ekumeny polityczno-kulturo- 
wej przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Literatura polska tego okresu, obejmująca 
zarówno poezję, jak i powieść, a także pamiętnikarstwo, jest doskonałym świade
ctwem przejściowej fazy przemian narodowych na ziemiach wschodnich. Przejścio- 
wość polega tu z reguły na pielęgnowaniu iluzji - której przykładem są poezje poetów 
polskich „szkoły ukraińskiej” i powieści kozackie Michała Czajkowskiego - że mimo 
dziejowych zaszłości po upadku Rzeczypospolitej w przyszłości uda się odtworzyć 
jakiś rodzaj polsko-ukraińskiej wspólnoty politycznej zbliżonej do relacji istnie
jących - powiedzmy - przed powstaniem Chmielnickiego21. Polskie wizje historii 
Ukrainy i koncepcje przyszłego ułożenia stosunków polsko-ukraińskich powstałe 
w okresie międzypowstaniowym to bardzo istotny, wciąż otwarty problem do badań 
z pogranicza historii literatury i historii idei.

21 Utrzymywanie się tego typu polskich nadziei - i ich propagowanie za pośrednictwem lite
ratury - to postawa poetów szkoły ukraińskiej, Michała Grabowskiego i w pewnym stopniu rów
nież innych autorów z kręgu koterii petersburskiej, na emigracji Michała Czajkowskiego (zarówno 
jako powieściopisarza, jak i polityka, organizatora oddziałów kozaków otomańskich w czasie woj
ny krymskiej).

Obok regionalnych szkół polskiego romantyzmu, ukraińskiej i litewskiej, przeja
wem tej tendencji, mającym szczególny charakter w okresie między późnym oświe
ceniem a schyłkiem romantyzmu, jest ideologia polskiego słowianofilstwa. Rodzi się 
ono jako idea głównego nurtu kultury - i zasadniczo (w tej roli) wygasa - w gra
nicach czasowych oświecenia i romantyzmu. Przypomniany i zinterpretowany na 
nowo przez Herdera pogląd ma temat wspólnego charakteru wszystkich narodów 
słowiańskich oraz związanej z tym wspólnym charakterem plemiennym wspólnoty 
losów historycznych, w przeszłości i w przyszłości, wypełniała umysły intelektuali
stów i pisarzy polskich jako swoisty komponent romantyzmu politycznego. Było tak 
zasadniczo do czasów ostatecznej przemiany słowianofilstwa w rosyjski panslawizm 
jako instrument imperialnej polityki Petersburga i uzasadnienie dla wynarodowie
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nia Polaków jako „zdrajców Słowiańszczyzny” po stłumieniu powstania styczniowe
go. Różne formy ideologii słowianofilskiej cieszą się u nas autorytetem jako kolejne, 
swoiste zjawisko międzyepokowe w granicach wyznaczonych przez erozję i upadek 
staropolskiej, antydespotycznej (i stąd antymoskiewskiej) ideologii sarmackiej, dają
cej poczucie tożsamości konfederatom barskim na początku okresu, i przez wykwit 
odrębnych, nowoczesnych i skonfliktowanych między sobą nacjonalizmów poszcze
gólnych narodów słowiańskich w II połowie XIX stulecia.

Cała Europa, w tym także ziemie polskie, wkracza w wiek XIX, pozostając pod 
względem cywilizacyjno-technicznym zasadniczo w „wieku żelaza”. Początki rewolu
cji naukowo-technicznej i przemysłowej w II połowie XVIII stulecia wywołują jed
nak już w tym okresie swoisty rezonans w dziedzinie edukacji, zaś połowa XIX wieku 
korzysta już z kolei żelaznych, parowców, telegrafu, fotografii i maszyn drukarskich 
nowego typu, umożliwiających powstanie prasy wysokonakładowej. W zakresie roz
woju środków komunikacji pokolenie I połowy XIX wieku doświadcza prawdziwego 
skoku cywilizacyjnego pomiędzy możliwościami, którymi ludzkość dysponowała od 
czasów starożytnych, a tym, co stało się normą dla wieku XX22. Międzyepoka kończy 
się wraz z początkami wielkomiejskiego społeczeństwa masowego.

22 A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2001, s. 61-76.
23 Na pierwszy rzut oka wpływy angielskie na kulturę polską były w początkowym okresie 

wielopłaszczyznowe i niekoniecznie musiały być ze sobą zgodne. Anglia to z jednej strony główny 
wzór gospodarczy i polityczny dla polskich modernizatorów i pierwszych liberałów, których spo
sób myślenia został ukształtowany przez oświecenie. Z drugiej strony Anglia to kolebka romanty
zmu, a więc dostarczycielka wzorów literackich mniej lub bardziej sprzecznych z oświeceniowym 
gustem i sposobem myślenia. Bliższe zbadanie różnych dróg, jakimi podążały w Polsce wpływy 
kultury angielskiej już w pierwszych dekadach, kiedy się pojawiły, powinno pogłębić obraz kultury 
polskiej pod koniec XVIII i w I połowie następnego stulecia, a być może odsłonić również jakieś 
nieznane dotąd jej aspekty. Z istniejącej literatury przedmiotu w tym zakresie można wymienić 
prace: W. Lipoński, Polska a Brytania 1801-1830. Próby politycznego i cywilizacyjnego dźwignię
cia kraju w oparciu o Wielką Brytanię, Poznań 1978; R. Butter wiek, Stanisław August a kultura 
angielska, tłum. M. Ugniewski, Warszawa 2000.

Epokę industrializacji wyprzedza w Polsce świadomość cywilizacyjnego zapóź- 
nienia kraju, która pojawia się już w połowie XVIII wieku, a bardzo wyraźnie do
chodzi do głosu w publicystyce epoki oświecenia. Ideologia modernizacji Polski - 
rozwijana pod zaborami przez publicystów i polityków - która była przedmiotem 
osobnych badań, zbiega się z problematyką historycznoliteracką w niejednym punk
cie. Jeśli jednak trzeba by wskazać, tytułem przykładu, miejsce, w którym historia 
literatury może szczególnie wesprzeć i uzupełnić badania historyków idei moderni
zacji na ziemiach polskich, byłaby nim z pewnością problematyka zapoczątkowanych 
w XVIII wieku przez Familię Czartoryskich zainteresowań cywilizacją angielską, pol
skich podróży do Anglii oraz polsko-angielskich związków literackich, które to za
gadnienia na przestrzeni oświecenia i romantyzmu zdają się tworzyć zróżnicowaną, 
ale i względnie spójną całość23.

Dynamicznym i silnie oddziałującym na literaturę oświecenia i romantyzmu kon
tekstem jest ówczesny rozwój nauki i myśli filozoficznej. Oświecenie buduje w Polsce 
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podstawy pod rozwój nauk ścisłych i przyrodniczych: na uniwersytetach w Krakowie 
i w Wilnie powstają pierwsze nowoczesne obserwatoria astronomiczne oraz labo
ratoria; tworzy się polska terminologia naukowa w dziedzinie matematyki, chemii 
i fizyki. Ewolucja świadomości naukowej nie prowadzi jednak u nas prostą drogą do 
pozytywistycznego scjentyzmu, jak to się dzieje we Francji już w latach 30. XIX wie
ku, kiedy to rodzi się tam, za sprawą Augusta Comtea, pozytywizm. W Polsce - jak 
wiadomo - nurt ten zwycięży dopiero po upadku powstania styczniowego. Wcześniej 
kulturowym kontekstem, w którym Polacy zapisywali swoją świadomość nowożyt
nych odkryć nauki, były nie tyle rozwój techniki i przemysłu, ile - najpierw - oświe
ceniowe reformy edukacji, a później idealistyczna filozofia docierająca z Niemiec 
oraz romantyczne próby ponownej syntezy holistycznego obrazu świata rozbitego 
w czasach nowożytnych przez rozejście się dróg religii i poznania naukowego. Stąd 
np. nawiązania do filozofii natury w krytyce literackiej Maurycego Mochnackiego, 
stąd częste w mistycznym okresie twórczości Słowackiego i w korespondencji Kra
sińskiego mieszanie fizyki z metafizyką, zjawisk elektromagnetycznych z Heglowską 
fenomenologią ducha - iluzoryczne nadzieje na ponowne zjednoczenie odrębnych 
dróg poznania: nauki doświadczalnej i metafizyki. Hybrydyczna, poetycka filozo
fia przyrody romantyków, ich - jak to ujął Meyer Howard Abrams - „naturalny 
supernaturalizm” to kolejny, typowy przejaw hamletycznego zawieszenia I połowy 
XIX wieku między dawnością a nowoczesnością.

Klęskę romantycznej filozofii przyrody przypieczętowały nie tyle argumenty te
oretyczne pozytywistów, ile praktyczny rozwój nowoczesnej techniki. Powtórzmy, że 
pokolenia żyjące w I połowie XIX wieku mogły już, pod koniec okresu, skorzystać 
z kolei żelaznych, parostatków (które jednak wciąż były wyposażone w maszty ża
glowe), maszyn przędzalniczych i drukarskich, telegrafu i fotografii. Zarazem jed
nak przed oczami tkwił im obraz niespiesznego, tradycyjnego życia, które w zakresie 
techniki niewiele się różniło od czasów starożytnych. Nawet jeśli późniejsze poko
lenia przeżywały szok technologiczny silniej, to w interesującej nas epoce problem 
ten stanął przed Europą i Polską po raz pierwszy. Toteż literatura tych lat jest doku
mentem tej pierwotnej konfrontacji religii, filozofii i literatury pięknej z nowoczesną 
techniką.

Oprócz wyżej wymienionych wyzwań, wobec których stawali pisarze interesują
cego nas stulecia, wskazać też trzeba dokonaną w jego ramach zasadniczą zmianę pa
radygmatu świadomości literackiej. Studiując dynamikę przemian gatunków i form 
wyrazu artystycznego poezji i prozy, co oczywiście stanowi główny przedmiot badań 
literackich okresu, należałoby zwrócić baczniejszą niż dotąd uwagę na przemiany 
świadomości literackiej pisarzy i czytelników. Głównym czynnikiem kształtującym 
tę świadomość jest szkolny model nauczania literatury. Punktem wyjścia były tu op
arte na dorobku wieków XVI i XVII kursy retoryki w dawnych kolegiach (jezuickich). 
Zmiany w tym zakresie, które rozpoczął u nas Stanisław Konarski, zaowocowały naj
pierw w podręcznikach „poetyki i wymowy” przygotowanych na fali reformy czasów 
stanisławowskich. Pokolenie Mickiewicza i Słowackiego było jednak ostatnim, które 
w szkołach i na uniwersytetach uczyło się literatury, na podstawie tego Arystotele- 
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sowskiego paradygmatu. Po zniszczeniu dawnego polskiego szkolnictwa w zaborze 
rosyjskim w latach 30. i związanej z tym „czarnej dziurze” edukacyjnej epoki mię- 
dzypowstaniowej przyszła zasadnicza zmiana. O ile romantycy pierwszego pokole
nia uczyli się literatury w szkole, na Horacym i Wergiliuszu, o tyle już przedburzowcy 
uczyli się literatury samodzielnie, przede wszystkim na Mickiewiczu i innych roman
tykach. Ten stan rzeczy, spleciony z narodzinami w oświeceniu nowej dyscypliny: 
historii literatury, rozwinął się i utrwalił na uniwersytetach i w szkolnictwie galicyj
skim doby autonomicznej. Międzyepoka była więc kolebką nowoczesnej świadomo
ści i kultury literackiej.

W kulturze oświecenia i romantyzmu twórczość literacka sensu stricto oprócz 
swoich artystycznych i rozrywkowych funkcji pełniła także liczne inne: poznawczą, 
edukacyjno-wychowawczą, ideologiczną - cenione na równi z funkcją estetyczną, 
jeśli nie wyżej, jak było w wielu wypadkach. Trzeba też zauważyć, że przed epoką 
wysokonakładowej prasy poezja i proza artystyczna pełniły w kulturze funkcję ana
logiczną do tej, którą później przejęły masowe media. Zwłaszcza na ziemiach pol
skich po rozbiorach, wobec stłumienia polskiego życia kulturalnego i w warunkach 
niedorozwoju prasy, książka - w tym także dzieło literackie - okazywała się podsta
wowym instrumentem przekazu wiedzy o świecie, poglądów, ocen, wzorów i anty- 
wzorów wychowawczych. Warto przypomnieć i to, że w kraju, w którym wszyscy 
zaborcy systematycznie wynaradawiali szkolnictwo i tłumili rozwój polskiej nauki, 
czego kulminacją było zlikwidowanie uniwersytetów w Warszawie i w Wilnie po po
wstaniu listopadowym, poeta czy powieściopisarz wchodził po części w rolę histo
ryka i filozofa, publicysty społecznego, przewodnika po świecie i po własnym kraju 
podzielonym zaborczymi granicami. Na przestrzeni interesującego nas stulecia, wo
bec zmieniającego się paradygmatu literatury, dzieło literackie - w przeciwieństwie 
do późniejszej epoki modernistycznej - nie było postrzegane jako byt ściśle auto
nomiczny. Zarówno rozmaite uprawiane na przełomie XVIII i XIX wieku gatunki 
poezji oraz dramatu, jak i nowo narodzona powieść obarczane były przez autorów 
różnymi funkcjami dodatkowymi. Poezja stawała się narzędziem manifestacji świa
topoglądów i postaw ideowych. Powieść historyczna rywalizowała z nauką historii 
w kreowaniu wizji dziejów. Powieść współczesna stawiała przed sobą zadania publi
cystyczne i dokumentalne.

Synteza funkcji dokumentalnych i artystycznych we wczesnej powieści polskiej, 
w zbiorach gawęd i obrazków zmusza do podwójnej lektury badawczej dzieł tego 
typu. Pierwszy typ lektury musi być oczywiście nastawiony na wydobycie cech ar
tystycznych tych utworów, ale w drugiej lekturze badawczej utwory o ambicjach 
dokumentalno-reportażowych muszą być oceniane i badane krytycznie jako sui ge- 
neris źródła historyczne24. To podejście metodologiczne może sprawić, że nie należąc 
do wąskiej grupy arcydzieł literackich, a nawet dzieł wybitnych, zostaną wydobyte 

21 W nawiązaniu do drogi zaproponowanej przed laty przez Zofię Stefanowską i wyznaczanej 
przez autorów zbioru Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiń
ski, Warszawa 1978.
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z cienia jako ważne dokumenty - źródła do historii społecznej, gospodarczej i kultu
ralnej - a poprzez to wrócą do kręgu lektur, w pierwszej kolejności mających zastoso
wanie w badaniach historycznych i w akademickiej dydaktyce historii.

Restytucja literatury zapomnianej

Historia literatury, rozumiana przede wszystkim jako historia arcydzieł, na margine
sie albo wręcz w martwym polu widzenia pozostawia te utwory literackie, które arcy
dziełami nie są lub w danym okresie nie są za arcydzieła uważane. Nie jest to kwestia 
błaha, bo sytuacja ta dotyczy w poszczególnych okresach zdecydowanej większości 
pisarzy i utworów, „pakietu większościowego” całej produkcji literackiej. Jeśli dzieła 
i pisarzy spoza historycznoliterackiego kanonu próbujemy interpretować za pomo
cą narzędzi opisu, które czynią pasjonującym badanie arcydzieł, to efektem (z góry 
założonym) takiej metody jest stwierdzanie wtórności i drugorzędności tej kategorii 
przedmiotów estetycznych i zjawisk. Tym samym przestają one budzić zainteresowa
nie poza wąskim kręgiem specjalistów i stopniowo ulegają zapomnieniu.

I tu właśnie, w obrębie studiów historycznoliterackich, tworzy się osobne miejsce 
dla historii idei. Obowiązujące w historii literatury myślenie za pomocą siatki okre
sów literackich wydobywa na pierwszy plan różnice między poszczególnymi prądami 
i okresami; szczególną uwagę kieruje na przełom literacki i umysłowy, koncentruje 
się na twórczości autorów najwybitniejszych, czyli tych, których twórczość miała do
niosłe znaczenie, ponieważ inaugurowała trwałe zmiany postaw światopoglądowych 
i literackich stylów pisania. Tymczasem spojrzenie z perspektywy historii idei na pi
sarzy mniej wybitnych artystycznie, ale artykułujących nośne w ich czasach poglądy 
i postawy, ujawniających świadomość i mentalność różnych grup społecznych, spra
wia, że ich lektura przestaje się wydawać zajęciem nudnym i marginalnym. Zatem 
dla ożywienia zainteresowań pisarzami spoza elitarnego klubu wieszczów i garstki 
innych wyniesionych na cokoły, historia idei dostarcza lepszego uzasadnienia niż tra
dycyjna teoria okresów i prądów literackich. A przecież dokumentacja i naukowe in
terpretacje tego typu zjawisk są potrzebne, bo bez nich ogromne połacie dziedzictwa 
literackiego znikają z pola widzenia (nawet specjalistów), a historycznoliterackie wi
zje epok ulegają petryfikacji.

Temu też realnie obserwowanemu zjawisku pragniemy przeciwdziałać. Ponowna 
lektura zmarginalizowanych w minionych dekadach pisarzy, zwłaszcza reprezentują
cych I połowę XIX wieku, podejmowana z inspiracji historią idei, zaczyna się od trak
towania dzieła literackiego jako sui generis źródła historycznego, ale bynajmniej się 
do tego nie ogranicza ani na tym nie kończy. Po pierwsze bowiem, dzięki warsztatowi 
literaturoznawczemu współczesny historyk literatury wie, jak wystrzegać się lektury 
naiwnej utworów lirycznych i fabularnych napisanych w określonej konwencji lite
rackiej, a więc artykułujących idee i dostarczających informacji historycznej w spo
sób odmienny niż prosta publicystyka. Po drugie, w wielu wypadkach historyczno- 
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-ideowa lektura pisarzy nie kończy się wcale na realizacji celów dokumentacyjnych, 
w jej trakcie okazuje się bowiem, że autorzy zapomniani lub utwory zbagatelizowane 
odsłaniają przed naszymi oczami swoje zapoznane, a bynajmniej nie błahe walory 
literackie.

Proponowane tu uzupełnienie historii literatury formalistycznie zorientowanej 
na badanie „literackości literatury” podejściem wyrażającym się w formule „historia 
literatury jako historia idei” zdaje się również otwierać nowe możliwości w dziedzi
nie edytorstwa naukowego. Zainteresowanie współczesnych czytelników autorami 
i dziełami, które w XX wieku nie wytrzymały próby czasu i znalazły się poza wą
skim kanonem historycznoliterackim, jest obecnie, w ograniczonym zakresie, moż
liwe. Trzeba jednak traktować tego typu dzieła właśnie tak, jak tutaj proponujemy: 
jako swoiste dokumenty z zakresu historii intelektualnej oraz jako źródła historyczne 
do dziejów kultury i mentalności. Z takich przesłanek wynika program wydawanej 
od 1999 roku w Krakowie serii wydawniczej Biblioteka Sarmacka, a doświadczenia 
zebrane w tym okresie przez jej redaktorów w znacznej mierze przyczyniły się do 
rozwinięcia formułowanych tu postulatów i propozycji badawczych.
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