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„Ciekły metal”. O początkach nowoczesnej komparatystyki

1. Przełom?

Kwestie, którymi proponuję się zająć, nie wiążą się z żadnymi aktualnymi zainteresowaniami 
lub też powszechnie przyjętymi zamiłowaniami. Czy bez nadmiernego znużenia podążycie, 
panowie, za mną w sferę zaniedbanych badań, pośród ruin przeszłości? Sam temat – ze 
względu na swą naturę, swą nowość (...) – wymaga waszej uwagi, a być może i śmiałości1.

Zapewne nikomu nie przyszłoby dziś do głowy, aby w tak koturnowym sty-
lu rozpoczynać własną opowieść o początkach nowoczesnej komparatystyki. To 
zaledwie próbka mocno zretoryzowanego wystąpienia Littérature étrangère com-
parée, jakie zaproponował Philarète Chasles podczas inauguracji działalności 
Athenaeum w roku 1835. Wykład ten bez wątpienia należy do grupy tekstów 
fundacyjnych dyscypliny, a jego autor otwierał go z pełnym courage’u przekona-
niem, że wyznacza przed słuchającą publicznością nowe intelektualne horyzonty:

Oto, panowie, cała idea tego kursu, oto wyjątkowy cel badań, w które chcielibyście się włą-
czyć: odległy wpływ umysłu na inne umysły; magnetyzm jednej myśli wobec drugiej; siła 
zaszczepiona w łonie często mrocznego życia, która nagle wyłania się, by zawładnąć ludźmi 
z odległych ziem lub przyszłych wieków2.

Co ów tekst miałby jednak fundować, skoro przypomina nam się – ostatnio 
nawet dość często – o wielu źródłach i pradawnym charakterze literackich badań 
porównawczych, o glinianych tabliczkach Mezopotamii, świadczących o rywali-
zacji i strategicznych fuzjach eposów bohaterskich, o ich echach odbijających się 
w księgach biblijnych, o opartych na greckich, rzymskich i hebrajskich źródłach 

1 Ph. Chasles, Littérature étrangère comparée. Leçon d’ouverture à l’Athénée, 17 janvier 1835 [Foreign Lite-
rature Compared] [w:] Comparative Literature: the Early Years [dalej jako CLEY], red. H.-J. Schulz, P.H. Rhein, 
Chapel Hill 1973, s. 16.

2 Tamże, s. 20.
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założeniach poetyki Longinosa czy też oddziaływaniu pāli i sanskrytu, na tle któ-
rego mówiący i piszący po chińsku zdali sobie sprawę ze zróżnicowania tonów 
i logo graficznego charakteru własnego pisma. Skąd owo przekonanie o wytyczaniu 
nowych ścieżek, skoro „logikę literatury porównawczej”, wedle parafrazowanego 
tutaj Hauna Saussy’ego, uznano „za tak starą, jak sama literatura”3. Wielbiciele 
tego typu dyscyplinarnej archeologii, piszący w duchu działającego na początku 
minionego stulecia Frédérica Loliée, autora A Short History of Comparative Litera-
ture. From the Earliest Times to the Present Day4, przypominają te odległe początki, 
kolekcjonując kolejne elementy całego katalogu zjawisk, którym można by przy-
pisać palmę dyscyplinarnego pierwszeństwa. Niezależnie od tego, jak rozrastać 
się będzie, skądinąd dość interesująca, kolekcja prekursorskich nazwisk i tekstów, 
niezależnie od tego, co miałoby z niej dla naszej wiedzy o możliwościach badań 
porównawczych wynikać, nie ulega wątpliwości, że dopiero w wieku XIX doszło 
do stopniowej instytucjonalizacji komparatystyki i jej akademickiej legitymizacji. 
Stało się to przede wszystkim dzięki dokonanej przez Kartezjusza modernizacji 
dyskursu filozoficznego i, w konsekwencji, coraz bardziej rozpowszechniającemu 
się przekonaniu o konieczności wypracowania odpowiedniej procedury porów-
nawczej, pozwalającej kroczyć po drogach rozjaśnionych światłem rozumu nie 
tylko naukom empirycznym, ale także tym, które określamy dziś mianem huma-
nistycznych. Komparatystyka, mimo wszelkich kryzysów, nigdy nie zrezygnowała 
z prób trwałego wkroczenia na wytyczoną przez Descartes’a w Rozprawie, Me-
dytacjach czy Prawidłach drogę, a jej liczne przedsięwzięcia składają się na pełną 
zwrotów opowieść o dwudziestowiecznych losach badań porównawczych, opartą 
na charakterystycznej retoryce i specyficznej logice, opisanej szczegółowo przez 
Davida Ferrisa5 – logice dyskursu modernizacyjnego. Ponieważ zarówno o Kar-
tezjuszu, jak i o Ferrisie mowa była w innym miejscu6, chciałbym ograniczyć się 
do kilku spostrzeżeń dotyczących skromnych dziewiętnastowiecznych początków 
komparatystyki europejskiej, istniejącej, co warto podkreślić, w wielu warian-
tach, tworzących historię nieciągłą, opartą raczej na licznych, by tak rzec, aktach 
niż konsekwentnym, spójnym toku rozwojowym.

Tym, co niewątpliwie łączy wielu dziewiętnastowiecznych komparatystów, 
jest dość mocne, jak u Chasles’a, przekonanie, że w polu ich dotychczasowych 
zainteresowań następuje jakiś zasadniczy przełom, rysuje się nowa, wymagają-
ca odważnego myślenia, perspektywa. W równie „programowym” wystąpieniu 

3 H. Saussy, „Wyborny trup” pozszywany ze świeżych koszmarów. O memach, pszczelich rojach i samolubnych 
genach, przeł. E. Rajewska [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki [dalej jako NPNK], 
red. T. Bilczewski, Kraków 2010, s. 188–189.

4 F. Loliée, A Short History of Comparative Literature. From the Earliest Times to the Present Day, przeł. 
M.D. Power, Port Washington, New York 1970 (pierwsza edycja 1906).

5 D. Ferris, Dyscyplina poza dyscypliną, przeł. T. Bilczewski, J. Momro [w:] NPNK, s. 243–273.
6 T. Bilczewski, Komparatystyka i egzystencja, „Wielogłos” 2010, nr 1–2, s. 54–67.
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Hugó Meltzl de Lomnitz7 pisał będzie o niespiesznie wyłaniającej się akademi-
ckiej dyscyplinie przyszłości, nowej nauce, całkowicie uprawnionej, choć dalekiej 
jeszcze od stabilizacji. W tym samym duchu wypowiadać się będą Ferdinand 
Brunetière (1900) i Hutcheson Macaulay Posnett (1901), a Arthur Richmond 
Marsh (1896) i Charles Mills Gayley (1894, 1903) opatrzą dyscyplinę epitetem 
„literacka”, utrzymując, podobnie jak Louis Paul Betz (1896) i George E. Wood-
berry (1903)8, że komparatystyka to wciąż termin świeży, wyznaczający nowy 
obszar wiedzy o literaturze, zmierzający do poszukiwania jej naukowo weryfiko-
walnych właściwości.

2. Od ancilla philologiae do corpus vile

Co jednak miało umożliwić powstanie w akademii nowej naukowej jakości 
opartej na kartezjańskich inspiracjach? Odpowiedź jest oczywista i w XX stuleciu 
powtarzana przez komparatystów dość często: kluczem do bram nauki dla rozma-
itych porównawczych przedsięwzięć byłaby stosowna metoda, o której Charles 
Chauncy Shackford pisał tak:

(...) metoda, zgodnie z którą można by uprawiać tego rodzaju badania w sposób najwłaściw-
szy, to metoda, jaką stosuje się w odniesieniu do anatomii, języka, mitologii – wykorzystana 
ostatnio przez pana Freemana do polityki – chodzi tu mianowicie o metodę porównawczą9.

Miałaby ona być, wedle autora pierwszego komparatystycznego wykładu wy-
głoszonego w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Cornella w roku 1871, 
„jedynym satysfakcjonującym” sposobem prowadzenia poszukiwań w ramach 
„literatury powszechnej”, pokazującym, że

twórczość literacka wszystkich epok i narodów może podlegać klasyfikacji, może być podda-
wana porównywaniu i kontrastowaniu, może być wydobywana z izolacji w ramach jednego 
narodu lub osobnej epoki, a następnie włączana w odpowiednie podziały jako ucieleśnienie 
takiej samej zasady estetycznej, uniwersalnych praw umysłowego, społecznego i moralnego 
rozwoju: identycznego w Indiach i Anglii; w Helladzie z jej radosnymi morzami i w Niem-
czech z ich posępnymi lasami10.

7 H. Meltzl de Lomnitz, Present Tasks of Comparative Literature, Parts I and II [Vorläufige Aufgaben der 
vergleichenden Literatur, 1877] [w:] CLEY, s. 53–62.

8 F. Brunetière, European Literature [La Littérature européenne, 1900]; H.M. Posnett, The Science of Com-
parative Literature, 1901; A.R. Marsh, The Comparative Study of Literature, 1896; Ch.M. Gayley, A Society of 
Comparative Literature, 1894; What Is Comparative Literature, 1903; L.P. Betz, Critical Observations on the 
Nature, Function and Meaning of Comparative Literary History [Kritische Betrachtungen über Wesen, Aufgabe 
und Bedeutung der vergleichenden Literaturgeschichte, 1896]; G.E. Woodberry, Editorial, 1903 [w:] CLEY, 
s. 153–182, 183–206, 113–132, 79–104, 133–152, 207–214.

9 Ch.Ch. Shackford, Comparative Literature, 1876 [w:] CLEY, s. 42.
10 Tamże.
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To marzenie o wypracowaniu przełomowej w skutkach procedury porówny-
wania, odkrywaniu „wielkich praw”, odsłaniających te same uniwersalne zasady 
niezależnie od mijających epok i zmieniających się map, miało swój heglowski 
wymiar – o którym Shackford mówił wprost – z założenia prowadziło bowiem 
do „samodoskonalenia się” narzędzi badawczych, przekładającego się na postęp 
społeczny, dość konsekwentnie opisywany później przez innych uczonych-kom-
paratystów w kategoriach teorii ewolucji. Literackie badania porównawcze miały 
prowadzić do niego tak samo skutecznie jak zoologia lub anatomia. Przeniesienie 
reguł badania i opisywania form organicznych na życie społeczne i wytwory kul-
turowe dawało szansę odnalezienia inwariantnych formuł, niezmiennych, wiecz-
nych praw, pni i gałęzi wielkiego drzewa życia i ducha narodu.

Oczywiście nie tylko Shackford obficie korzysta z metafor odwołujących się 
do ludzkiej anatomii i fizjologii. Już Chasles, pisząc o kulturowej i cywilizacyjnej 
roli Francji, snuje analogie związane z działaniem systemu współczulnego (Grand-
-Sympathique)11; podążając ścieżkami intelektualnego handlu, śledząc funkcjono-
wanie tekstów w społecznej sieci i analizując niebezpieczeństwa i korzyści między-
kulturowych oddziaływań, ostrzega przed pułapkami izolacjonizmu, niszczącymi 
„systole i diastole”12 organizmu skazanego na samotność i odcięcie od dopływu 
życiodajnych sił. Znajdziemy u niego nieustanne oscylowanie między szeroką 
panoramą a detalem, od opisywania obecności Szekspira w literaturze swoich 
czasów, tego wielkiego, jak mówi, „Homera nowoczesnych Niemiec”, przechodzi 
do postulatów ogólnych: rezygnacji z historii literatury na rzecz historii intelek-
tualnej, odejścia od „wynaturzeń” badania tekstów literackich, polegających na 
„porównywaniu zdań i metafor”, na rzecz odkrywania tego, co „pisarz zaczerpnął 
od cywilizacji, i tego, co dla niej zrobił”. Także w tej ogólnej perspektywie nie 
zabraknie zderzenia literackiej wyobraźni z językiem „przyrodoznawstwa”: „Ana-
liza chemiczna, której wciąż poddajemy wielkich pisarzy, nie zniszczy elementów 
składających się na ich geniusz. Będzie to analiza i odrodzenie zarazem”13. A jak 
opisuje się przedmiot nowej historii w przedstawionym laboratorium wyobraźni? 
Nie trzeba daleko szukać:

Kiedy tylko myśl się rodzi, porusza się; kiedy tylko się poruszy, płonie, burzy się, wzbiera 
i niepokoi, rozwija, wchodzi w obieg, przechodzi od ludzi do ludzi, ze stulecia w stulecie; 
łączy, buduje na samej sobie, przekształca samą siebie; w świecie materii nie ma bardziej 
precyzyjnego symbolu niż ciekły metal, ten który posiada cudowną ruchliwość i ucieka pod 
naporem palca i który przenika do ciała z nieodpartą siłą14.

11 Ph. Chasles, dz. cyt., s. 22.
12 Tamże, s. 26.
13 Tamże, s. 36.
14 Tamże, s. 28.
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Nowemu językowi opisu świata idei i zjawisk literackich przypisywano nie tyl-
ko znamiona świeżości i atrakcyjności, ale wręcz siłę reformatorską. Hugó Meltzl 
de Lomnitz, formułując w 1887 roku swój szeroko zakrojony projekt nowego 
komparatystycznego periodyku, mającego promować zasadę wielojęzyczności, 
uniwersalnego braterstwa i międzynarodowego porozumienia, a także sztuki 
przekładu i budowania Weltliteratur, widział w nim krok w kierunku zmiany 
przeciążonej narracji historycznej, opartej na następstwie literackich epok roz-
różnianych wedle kryterium wydarzeń politycznych lub, jak mówił, „dat śmier-
ci królów” i jako takiej nie do przyjęcia dla poważnego i dojrzałego odbiorcy 
(to wnioski wyciągnięte w kontekście prac Augusta Kobersteina, Johannesa 
Scherra czy Johannesa Minckwitza)15. W dotychczasową historię literatury, opar-
tą na kumulacji wątków i będącą czymś cząstkowym, dalece niewystarczającym, 
czymś, co określa jako ancilla historiae politicae, ancilla nationis i ancilla philolo-
giae, chciałby wprowadzić szeroką perspektywę porównawczą. I nie jest w swoich 
postulatach odosobniony, zwłaszcza gdy wskazuje na tę ostatnią, filologię jako 
na „starszą siostrę” dyscypliny, przed którą otwierają się obiecujące perspektywy. 
Niewiele lat później ten sam wątek podejmie Charles Mills Gayley, pisząc, że „na-
sze obecne kanony sądu estetycznego, oparte na psychologicznych i spekulatyw-
nych przesłankach, czasem przypadkowo trafiające w sedno, ale częściej oparte na 
braku historycznego doświadczenia, można poszerzyć i odnowić poprzez rozwój 
wiedzy naukowej”16. O owym rozwoju słów kilka jeszcze za moment, tymczasem 
warto zatrzymać się przy siostrzanym związku ówczesnej, jak mówi: nowej, filo-
logii z wyłaniającą się komparatystyką. Żeby umocować go w historii dyscypliny, 
odwołam się do dwóch przykładów.

Otóż, gdyby coraz wyraźniej artykułowaną potrzebę osadzenia komparatysty-
ki na naukowym fundamencie rozciągnąć symbolicznie między dwoma umow-
nymi biegunami chronologicznymi, umiejscowionymi z jednej strony w wieku 
XIX, a z drugiej w realiach dzisiejszej akademii, na pierwszym z nich moglibyśmy 
z powodzeniem umieścić prace François J.M.  Raynouarda. Wydana w Paryżu 
w 1816 roku Grammaire comparée des langues de l’Europe latine dans leurs rapports 
avec la langue des troubadours17, filologiczna rozprawa, planowana pierwotnie jako 
integralna część sześciotomowej serii historycznoliterackiej, napisana w duchu 
prac wykorzystujących modną wówczas porównawczą optykę, koncentrowała się 
na poszukiwaniu (poprzez konfrontowanie z sobą zabytkowych dzieł piśmiennic-

15 Chodzi tu głównie o Grundriss der Geschichte der deutschen Nationalliteratur (1827) Augusta Kober-
steina.

16 Ch.M. Gayley, dz. cyt., s. 86.
17 F.J.M. Raynouard, Grammaire comparée des langues de l’Europe latine dans leurs rapports avec la langue des 

troubadours, Paris 1816. W nieco innych kontekstach umieszczam prace Raynouarda i J.-J. Ampère’a w tekś-
cie Ancilla philologiae, ancilla nationis? Komparatystyka a filologia narodowa [w:] Przyszłość polonistyki. Kon-
cepcje – rewizje – przemiany, red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz, Katowice 2013, s. 227–241.
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twa) „najważniejszych reguł” (règles principales), „stałych zasad” (principes con-
stants) czy też „esencjalnych i niezmiennych form”18 (formes essentielles, invariab-
les, fixes) języka stojącego u podstaw historycznego rozwoju francuszczyzny. Cel 
tego studium był podwójny: ułatwić dostęp do literackich osiągnięć dawnych 
poetów, a jednocześnie wydobyć z materiału historycznego językowy model, 
wobec którego można by śledzić pojawiające się anomalie19. Praca ta oczywiście 
nie pojawiła się w próżni, autor korzystał w swoich badaniach z istniejących już 
wcześniej opisów języka trubadurów, którym jednak, jak w przypadku „kolekcjo-
nerskich” prac M. de Sainte-Palaye, brakowało rozpoznania gramatycznej „syste-
mowości” idiomu20. W dawnych, już wówczas nieco zapomnianych, rozprawach 
poświęconych gramatyce langue d’oc (Donatus Provincialis Huguesa Faidita czy 
gramatyka Raymonda Vidala) dostrzegał zasadniczy mankament, przejawiający 
się w postaci braku analitycznej metody (l’un et l’autre manquent de méthode)21, 
a więc tego, czego, w duchu kartezjańskich inspiracji, poszukiwał nie tylko on 
sam, ale cała ówczesna, i do pewnego stopnia późniejsza, komparatystyka.

Jak blisko dyskurs i ambicje ówczesnej, dziewiętnastowiecznej rzecz jasna, 
wiedzy o języku znajdowały się najważniejszych osiągnięć i celów młodej kom-
paratystyki, ujawnia dobitniej praca Jeana-Jacques’a Ampère’a Histoire de la lit-
térature française au Moyen Âge comparée aux littératures étrangères (Paris 1841)22. 
Autor swój historycznoliteracki projekt opierał na silnym fundamencie poszuki-
wań filologicznych. Porządna historia literatury była dlań po prostu nie do pomy-
ślenia bez szczegółowych studiów diachronicznych nad językiem, stanowiących 
dość poręczne narzędzie porządkowania tekstów literackich i dających szansę na 
wypracowanie własnej, już ściśle literacko-komparatystycznej metody opisu. Nie 
mamy dziś specjalnych trudności z identyfikacją języka łączącego komparatysty-
kę z ówczesną filologią, jako że odwołania, zapożyczenia i analogie formułowano 
wprost. Jeden z najważniejszych punktów odniesienia pracy Ampère’a stanowiły 
ustalenia poczynione właśnie przez przypomnianego wcześniej F. Raynouarda, 
inspirujące poszukiwanie zasad rządzących literaturą i prowadzące do sformuło-
wania hipotez wyjaśniających właściwe jej mechanizmy rozwojowe na podstawie 
obserwacji rozmaitych „rozgałęzień neołacińskiego drzewa” (ramifications diver-
ses de l’arbre néo-latin)23. Poszukiwanie praw (les lois de permutation) rządzących 
materią językową przenosił Ampère w domenę literatury, a zaproponowana prze-
zeń charakterystyka języka pośredniczącego między łaciną a współczesną mu 

18 Tamże, s. 7, 10.
19 Tamże, s. 12.
20 Tamże, s. 9.
21 Tamże.
22 J.J. Ampère, Histoire de la littérature française au Moyen Âge comparée aux littératures étrangères, Paris 

1841.
23 Tamże, s. LVIII.
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francuszczyzną, zagłębiająca się w niuanse ortografii, wymowy, historycznych 
alternacji morfologicznych, leksykalnych derywacji, etymologii i przekształceń 
semantycznych, wiele wprawdzie mówi o rozwoju romańskiej rodziny językowej, 
wprawia jednak w lekkie zakłopotanie dzisiejszego czytelnika, który liczył raczej 
na to, że ma do czynienia z historycznoliterackim kompendium. W rozważaniach 
urastających do rozmiarów osobnego tomu, choć pierwotnie pomyślanego jako 
element kilkuczęściowej serii historycznoliterackiej, opatrzonego znamiennym 
podtytułem Histoire de la formation de la langue française, dostrzeże on prędzej 
wykład gramatyki historycznej niż charakterystykę zmierzającą do ukazania prze-
mian literackiej tradycji. Ampère jednak zawczasu uspokajał swoich czytelników: 
to zaledwie zapowiedź szerokiej panoramy dziejów literatury francuskiej, meto-
dologiczny wstęp, bez którego nie sposób bliżej się im przyjrzeć.

Tak właśnie filologia, zmodernizowana poprzez szeroką perspektywę oglądu, 
o czym pisał Max Koch24, była w stanie w najpewniejszy sposób wesprzeć nauko-
we podstawy komparatystyki, pozwolić jej pozbyć się „czystego subiektywizmu”. 
Charles Mills Gayley przekonywał, że

dzisiejsza komparatystyka oparta na naukach, o których mówiłem, i uprawiana zgodnie z na-
ukową metodą jest, ni mniej, ni więcej, tylko literacką filologią – stoi ona ponad filologią 
językoznawczą czy też glottologią i ma do czynienia z literaturą postrzeganą z perspekty-
wy genetycznej, historycznej i porównawczej jako wyraz solidarności i wytwór społecznie 
umocowanej jednostki, czy to z punktu widzenia narodowego, czy uniwersalnego. (...) Im 
bardziej rozwijamy to, co obecnie nazywa się komparatystyką literacką, tym szybciej każda 
literatura znajdzie swe wyjaśnienie w Filologii Literackiej25.

Próba identyfikacji, porównywania, grupowania, klasyfikowania poszczegól-
nych ogniw literackiego łańcucha ewolucyjnego, ich przyczyn i skutków (Marsh), 
prawidłowości, praw, poszukiwanie esencji poszczególnych zjawisk (Betz), jak 
i samego procesu historycznoliterackiego, najwyższych prawd literackich (Po-
snett), ich uniwersalnego charakteru, świadczącego, to z kolei określenie Kocha, 
o wiecznie ludzkim pierwiastku znajdującym się pod różnymi postaciami („eter-
nally unchanged human”)26, przybierało ramy projektu tworzenia dyscyplinarne-
go korpusu, przedmiotu, który tak jak obiekt anatoma dałby się umieścić na sto-
le, gdzie rozbierano by go na czynniki pierwsze, a następnie łączono poszczególne 
części w siatkę bezpośrednich powiązań i funkcjonalnych zależności. Brunetière 
namawiał, by na modłę przedmiotu działalności biologów, geologów, fizyków 
czy zoologów „uorganicznić” literaturę, uczynić z niej żywy organizm27. Taki 
postulat dostrzeżemy też w kontekście jednej z zasad, jakie dla komparatystyki 

24 M.  Koch, Introduction [Einführung zur Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte, 1887]  
[w:] CLEY, s. 72.

25 Ch.M. Gayley, dz. cyt., s. 103.
26 M. Koch, dz. cyt., s. 71.
27 F. Brunetière, dz. cyt., s. 182.
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sformułował Posnett: „wpływ środowiska, zwierzęcego, roślinnego, jak i fizyczne-
go, stanowi trzecią kluczową zasadę Komparatystyki Literackiej”28. Prowadzone 
w tym duchu badania, czerpiące inspirację ze strony filologii, jak bardzo wpły-
wowej widać choćby w przywołanej pracy Ampère’a, zmierzały do gromadzenia 
zestawu faktów odnoszących się do literatury29, co miało wiązać się z pojawie-
niem się dwóch środowisk: z jednej strony ludzi nauki, pewnych swych twierdzeń 
dotyczących języka, a niepewnych co do estetycznego wymiaru dzieł literackich, 
traktujących literaturę jako corpus vile, z drugiej reprezentantów starszej tradycji, 
tak zwanego literackiego nauczania literatury, zamierzających przekonywać czy-
telników, by brali pod uwagę przede wszystkim jej walory estetyczne30. Znaleźli-
byśmy i takich, którzy godziliby do pewnego stopnia oba stanowiska (jak choćby 
Basil Lanneau Gildersleeve, autor książki Grammar and Aesthetics), o czym pisał 
Arthur R. Marsh. Nie sposób komentować tu szerzej debat prowadzonych przez 
te środowiska, warto natomiast przywołać tezę, którą podzielało jakże wielu ów-
czesnych i późniejszych komparatystów:

wgląd w początki literatur jest niemożliwy bez znajomości filologii. Zanim historyk litera-
tury zacznie budować pierwsze piętro, czy nawet bel étage, powinien umieć położyć funda-
ment, a przynajmniej zapewnić murarkę dla piwnicy31.

Przypomnienie pracy Ampère’a pozwala nam domyślić się, jak mógł wyglądać 
taki fundament, rozrastający się w praktyce do rozmiarów osobnego tomu. Dzię-
ki tego typu przedsięwzięciom Brunetière dochodził do wniosku, że zarówno 
w historii naturalnej, jak i w filologii metoda porównawcza „odnowiła oblicze 
nauki”32, umożliwiając lepsze poznanie przedmiotu poprzez jego wszechstronne 
porównanie, wydobycie „wielkich praw” z mozolnie rozbudowywanego i rekon-
struowanego „korpusu zjawisk”. „Nie ma wątpliwości – pisał Marsh – że owocny 
rozwój metody porównawczej w naukach przyrodniczych, tak jak w anatomii 
porównawczej, badaniach nad językiem, gramatyce porównawczej, inspirował 
pragnienie jej podobnego użycia w badaniu literatury”33.

3. Naturalna historia myślenia

W tym krótkim spojrzeniu na dziewiętnastowieczny krajobraz nowej dyscypliny 
nie sposób pominąć Goethego, choćby i ze względu na oddziaływanie jego idei 
w pracach Posnetta, Betza czy de Lomnitza, ujawniających tęsknotę za stabili-

28 H.M. Posnett, dz. cyt., s. 198.
29 A.R. Marsh, dz. cyt., s. 122.
30 Tamże, s. 123.
31 L.P. Betz, dz. cyt., s. 149.
32 F. Brunetière, dz. cyt., s. 160.
33 A.R. Marsh, dz. cyt., s. 125–126.
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zacją wiedzy o literaturze poprzez ujęcie historycznie zmiennej materii w karby 
przewidywalnej procedury analitycznej. Jak pokazała Claudia Brodsky34, obok 
kartezjańskiej modernizacji dyskursu filozoficznego wspierającej się na katego-
riach rozumu umieścić należy prowadzone przez Goethego badania nad właś-
ciwościami zjawisk empirycznych, realizowane, o czym mówił wprost, na pod-
stawie aktów porównania. Składały się one na zakrojony na szeroką skalę, dziś 
powiedzielibyśmy interdyscyplinarny, projekt swoistej porównawczej morfologii 
przyrody ożywionej i nieożywionej, konstruowany przez autora Zur morpholo-
gie (1817–1824)35 na obszarach botaniki, anatomii, osteologii, mineralogii oraz 
geologii. Inspirację do odkrywania ciągłości historii naturalnej, której najbardziej 
znanym znakiem rozpoznawczym jest słynna figura prarośliny (Urpflanze) czy 
też odkrycie kości międzyszczękowej (Zwischenknochen der obern Kinlade, znanej 
dziś anatomii także pod nazwą kości przysiecznej), mającej świadczyć o istnieniu 
wspólnego ogniwa łączącego historię naturalną małp i człowieka, czerpał Goethe 
z prac Georges’a Buffona, Étienne’a Geoffroya Saint-Hilaire’a, Karola Linneu-
sza czy Georges’a Cuviera, postaci o niebagatelnym wpływie na swoją epokę ze 
względu na popularność jego Leçons d’anatomie comparée, pracy, której kolejne 
wydania w pierwszej połowie XIX wieku inspirowały porównawcze poszukiwania 
na obszarze fizjologii, embriologii, a także – co dla mnie szczególnie ciekawe – 
estetyki, by wspomnieć tylko dzieła Jeana F. Sobry’ego i Josepha M. Degérando36.

Porównanie było dla Goethego nieodzownym dopełnieniem obserwacji, po-
zwalało na dostrzeganie cech, których nie udałoby się zauważyć w izolacji, na ich 
wzajemne powiązanie, służące odkrywaniu podobieństw i różnic. Jego rezultatem 
była dynamiczna wizja natury opierająca się na dwóch kołach napędowych: bie-
gunowości (Polarität) oraz intensyfikacji czy też wzmaganiu się (Steigerung).

Pierwsze pojęcie oznacza „niekończące się przyciąganie i odpychanie” (immerwährendes  
Anziehen und Abstoßen) lub wymienne tendencje zmierzające w kierunku tożsamości i różni-
cy, jakie występują w ramach „materii”, to drugie oznacza „stałe dążenie do większej inten-
sywności (immerstrebendes Aufsteigen) ducha”37.

Oba pojęcia: biegunowości i intensyfikacji wyznaczały swoistą dialektykę ma-
terii i ducha, dwóch elementów, które wzajemnie się warunkują i nie mogą bez 
siebie istnieć. Intensyfikacja materii łączącej się i dzielącej przy udziale ducha ma 
charakter celowy i, jak pokazują poszukiwania zmierzające do odkrycia pra rośliny, 
przenosi obserwatora zjawisk naturalnych w królestwo idei, gdzie czasowe różnice 

34 C. Brodsky, Podstawy porównania, przeł. T. Bilczewski [w:] NPNK, s. 3–12.
35 Tamże, s. 6.
36 O pracach tych piszę szerzej w: Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec 

translatologii, Kraków 2010, s. 30–44.
37 J.W. Goethe, Erläuterungen zu dem aphoristischen Aufsatz „Die Natur” [w:] tegoż, Werke, t. 13, s. 48. 

Cyt. za: C. Brodsky, dz. cyt., s. 8.
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i podobieństwa dostrzegane w doświadczeniu empirycznym i wychwytywane 
w aktach porównania ulegają zniesieniu. Interesuje mnie w tym momencie tyl-
ko pewien aspekt projektu Goethego, który wydobyła w swoim eseju Claudia 
Brodsky, a mianowicie to, że opracowywania porównawczej historii naturalnej 
nie sposób ściśle oddzielić od projektu pisarskiego. Fikcyjne formy oraz artefakty, 
których poszczególne elementy znakowe uzyskują status przedmiotów wytwarza-
nych w aktach porównania, ustanawiają relację opartą na dialektyce podobieństwa 
i różnicy. Świat, jaki współtworzą, składa się na złożone medium służące kon-
struowaniu wiedzy, którą uzyskuje się na podstawie pewnej „sztucznej ciągłości”. 
Owa sztuczność wynika z nieuniknionej, tak w przypadku Goethego, jak i Karte-
zjusza, mediatyzacji doświadczenia, umożliwiającej uruchomienie nie naturalnej, 
lecz arbitralnej, wytworzonej, procedury porównania. U Descartes’a polega ona na 
znakowej substytucji rozciągłości przestrzennej, stworzeniu systemu reprezentacji, 
który jak kartezjański układ współrzędnych pozwala na ustanowienie elementów 
porównania składających się na swoistą „naturalną” historię myślenia.

Dla rozwoju komparatystyki projekt Goethego naturalisty stał się tym waż-
niejszy, że towarzyszył narodzinom idei, wokół której skoncentrowała się pokaźna 
część intelektualnego dorobku dyscypliny. Chodzi o koncepcję literatury świa-
towej, wyartykułowaną pod koniec lat dwudziestych, a umacniającą się dzięki 
rozpoczętej w połowie XIX wieku przez pisarzy Młodych Niemiec specyficznej 
interpretacji, czy, jak chcą niektórzy, nadinterpretacji, rozproszonych i niejedno-
znacznych wypowiedzi Goethego, w których termin Weltliteratur się pojawia. 
Jego trwająca już blisko dwieście lat recepcja, szczegółowo opisana niedawno 
przez Davida Damroscha i Johna Pizera38, wiązała się ściśle z próbą dokładnego 
określenia przedmiotu, do którego miałaby być następnie przykładana określona 
procedura analityczna – wyzwanie sprawiające komparatystom, jak się po wielu 
latach okazało, zasadniczy kłopot, będący wedle niektórych przyczyną akademi-
ckiej niestabilności badań porównawczych, bo czyż można, pytają oni, badać coś, 
czemu nie sposób wyznaczyć jasnych i precyzyjnych granic? Próba potraktowa-
nia Weltliteratur jako projektu budowy dyscyplinarnego korpusu, swoistego cor-
pus vile, a więc, praktycznie rzecz biorąc, zestawu tekstów, na podstawie których 
możliwe byłoby konstruowanie wiedzy o przebiegu i kierunkach międzykultu-
rowego dialogu, opisywanych przez Goethego w odniesieniu do okresu ponapo-
leońskiego, doczekała się w ostatnich trzech dekadach wieku XX dekonstrukcji 
i wnikliwych reinterpretacji, głównie ze względu na fakt, że – jak pisał Francisco 
Loriggio – archeologia literatury światowej to jednocześnie archeologia procesu 
globalizacji39.

38 J. Pizer, The Idea of World Literature. History and Pedagogical Practice, Baton Rouge 2006; D. Damrosch, 
What Is World Literature?, Princeton 2003.

39 F. Loriggio, Pamięć dyscypliny jako historia kulturowa: komparatystyka, globalizacja i kategorie badań 
literackich, przeł. A. Sterczyńska [w:] NPNK, s. 283–284.
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Nie wchodząc teraz w szczegóły tej zależności, wypada zauważyć, że dokony-
wana zarówno na podstawie tradycji oświeceniowego racjonalizmu, jak i Goe-
thowskich projektów, których – zaznaczmy – fundament stanowiła idea Bildung 
wyrastająca z heglowskiego zaplecza filozoficznego, wymiana naturalnych podstaw 
porównania na kulturowe ma na gruncie samej tylko komparatystyki własną specy-
fikę, znaczoną nazwiskami Ferdinanda Brunetière’a, Josepha Texte’a, Hutchesona  
M. Posnetta, u których znajdziemy dodatkowo wyraźne pozytywistyczne wpływy 
Hippolyte’a Taine’a – inspirowanego z kolei pracami Cuviera i Saint-Hilaire’a – 
przyglądającego się literaturze przez pryzmat rasy (race), środowiska (milieu) i czasu 
(moment)40. Ten bogaty krajobraz modernizacji wiedzy o literaturze wiedzie nas 
bezpośrednio ku temu, co stało się z „nową nauką” w wieku XX.

4. Teoria literatury

W opisywanym powyżej dziewiętnastowiecznym procesie odnowy sposobów 
mówienia o literaturze, w próbach nadania jej stabilnego miejsca w ramach na-
ukowych poszukiwań i struktur uniwersyteckich, ujawnia się wyraźna tendencja 
do wyodrębnienia obszaru nazywanego dziś teorią literatury, która za sprawą nur-
tów formalistycznych i strukturalizmu ustabilizowała się w połowie XX wieku, 
by szybko wkroczyć w okres dynamicznych przemian. Warto w tym momencie 
przypomnieć, że w swoim wprowadzeniu do Teorii literatury XX wieku Anna 
Burzyńska i Michał Paweł Markowski postawili komparatystykę literacką, obok 
poetyki i prac filozoficznych, jako jedno z trzech ważnych źródeł teoretycznolite-
rackiej refleksji, pisząc, iż dyscyplina ta:

ukształtowana w XIX wieku i bujnie rozwijająca się początkowo głównie we Francji (...) ba-
dała przede wszystkim podobieństwa i różnice typologiczne między poszczególnymi litera-
turami narodowymi, skupiając się również (zwłaszcza w okresie pozytywizmu) na określaniu 
wpływów i zależności rozmaitych kultur literackich41.

Źródła ukształtowanej w minionym stuleciu teorii literatury Rodolphe Ga-
sché dostrzega również w projektach jenajskich romantyków, umieszczonych 
przezeń w kontekście Rozważań o estetyce Hegla; pisze on wręcz o „spełnieniu ro-
mantycznego dziedzictwa w postaci zwrotu teoretycznego w literaturoznawstwie 
porównawczym”42. Przypomina, czym było porównanie dla wczesnych roman-

40 Warto dodać, że otwarciu komparatystyki na nauki przyrodnicze towarzyszyły, z czasem coraz silniej-
sze, starania o jej socjologizujące ukierunkowanie. Widać je już wyraźnie w – prekursorskich wobec później-
szych, bardziej spójnych metodologicznie, prac – tekstach pani de Staël, zwłaszcza w O literaturze rozważanej 
w związku z instytucjami społecznymi (1800), ale, jak pisze Ulrich Weisstein, najwyraźniej ujawnią się one 
dopiero u Hippolyte’a Taine’a. Zob. P. Van Tieghem, La littérature comparée, Paris 1931, s. 28–29.

41 A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006, s. 19.
42 R. Gasché, Porównawczo teoretyczna, przeł. J. Momro [w:] NPNK, s. 31.
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tyków niemieckich, którzy poszukiwali elementów powszechnych w porządku 
tego, co ludzkie lub poetyckie, sytuując przedmiot swoich badań zarówno w per-
spektywie historycznej, jak i systematycznej. Dla Augusta Wilhelma Schlegla po-
równanie stanowi nieodzowną właściwość krytyki, pozwalającej na połączenie 
teorii i historii w przedstawieniu rozwoju pojedynczej formy sztuki. Możliwość 
porównywania zakłada istnienie wspólnej podstawy służącej zestawieniu przeciw- 
stawnych momentów. Wedle Friedricha Schlegla z kolei porównanie, służące 
ukształtowaniu uniwersalnego stanowiska krytycznego, umacnia wewnętrzną 
jedność dzieła, krytyk bowiem porównuje je z jego własnym ideałem, urucha-
miając – tak twierdzili obaj bracia Schleglowie – mechanizm mediacji:

Oparty na porównaniu rodzaj krytyki ustanawia wspólną, uniwersalną podstawę zarówno 
litery, jak i ducha, ale jedynie w odniesieniu do poszczególnych dzieł sztuki. Co więcej, 
całość relacji, która takie porównanie ukazuje jako wytwór pojedynczych dzieł, pozostaje – 
pomimo swojej uniwersalności – wyrażona w jednostkowości43.

Proces ustanawiania porównywalności komentowany w pismach wczesnych 
romantyków niemieckich to scalanie różnorodności w totalizującym spojrzeniu 
– postulat, który wedle Gaschégo sytuuje się blisko projektu określanego dziś 
mianem teorii. Przy okazji mówienia o źródłach dwudziestowiecznych przedsię-
wzięć teoretycznych warto wskazać na konkretne przejawy dążenia do budowy 
wielkiego gmachu teorii, jakie znajdziemy u ojców założycieli dyscypliny. Jeśli 
tylko przypomnimy sobie fragment cytowanego już wcześniej wystąpienia Shack-
forda, zauważymy, że mówił on wyraźnie o „general literature”, pojęciu traktowa-
nym później przez amerykańską wiedzę o literaturze synonimicznie wobec teorii. 
Jego znaczenie ujawni się wyraźniej, gdy przytoczymy inny fragment wypowie-
dzi amerykańskiego komparatysty, w którym mowa o badaniu literatury nie po-
przez skupienie na detalach, lecz na uniwersalnych powiązaniach i filozoficznym 
rozwoju:

Ale istnieje coś takiego jak filozofia literatury; to sfera podporządkowana działaniu prawa; 
każda dziedzina stanowi konieczny rozwój ludzkich zdolności i sił; istnieje naukowa pod-
stawa i dla poezji, i dla prozy; dla poezji w jej różnych rodzajach, dla prozy w jej wielorakiej 
różnorodności; istnieje następstwo przyczyny i skutku w nawet pozornie najbardziej kapryś-
nych przejawach świata literatury. Dzisiejszy duch krytyczny wymaga zastosowania metody 
naukowej do tych produktów ludzkiej wyobraźni44.

Jak pisał Charles Mills Gayley, formowanie się dyscypliny w odniesieniu do 
wiedzy o języku, porównawczej anatomii, fizjologii, a następnie polityki potwier-
dza szczególnie żywą w jego czasach potrzebę poszukiwania wspólnej podstawy 
łączącej nauki empiryczne z wiedzą o literaturze; tę podstawę miała oczywiście 

43 Tamże, s. 30.
44 Ch.Ch. Shackford, dz. cyt., s. 48.
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ukazywać, raz jeszcze podkreślmy, naukowa procedura, zmierzająca do wypra-
cowania pewnej teorii – terminu tego używa sam Gayley. Tymczasem Chasles, 
który chętnie posługiwał się metaforami zaczerpniętymi z rozmaitych rejestrów 
nauk przyrodniczych, bardzo ostrożnie i świadomie odwoływał się do teorii: 
„nie wchodzę tutaj, panowie, w żadną teoretyczną dyskusję, po prostu przywo-
łuję historię”45. Późniejsi nieco ojcowie fundatorzy dyscypliny o teorii literatury 
mówili już dużo chętniej i bez większych obaw, na przykład przywołani wcześniej 
Ch.M. Gayley czy A.R. Marsh, ten ostatni w kontekście Taine’a i zaczerpniętych 
przez niego z Estetyki Hegla odwołań do Zeit, Volk und Umgebung46. Obszar, który 
wyłaniał się z tych rozważań, był wprawdzie obietnicą przyszłości, której historię 
znamy i która to historia wciąż jeszcze się toczy, już wtedy jednak uświadamiano 
sobie zagrożenia pojawiające się w jego granicach, bardzo wyraźnie zaakcentowa-
ne w dyskusjach przełomu antypozytywistycznego. Tak pisał o nich Shackford:

Wywołuje się (...) całą gamę zupełnie innych emocji od tych, które pojawiają się, gdy czy-
tamy traktat naukowy, matematyczne dowodzenie czy polemiczną dyskusję. Wskutek tego 
właśnie literatura wyprowadza swój wysubtelniający i umoralniający charakter; czyni nas ona 
bardziej ludzkimi, a jej badanie zostało niegdyś trafnie nazwane badaniem humanistycznym, 
potrzebna jest ona jako przeciwwaga wyłącznie materialistycznych i praktycznych tendencji 
naszych czasów47.

Wedle Marsha:

Scjentystyczne podejście ma podstawową wadę: przykuwa naszą uwagę do rzeczy, o których 
nie bardzo chcielibyśmy wiedzieć, a pozostawia nas ślepymi na te wszystkie wspaniałe i ży-
wotne problemy, jakimi zajmuje się literatura. (...) W literaturze nic nie jest stałe i raz na 
zawsze ustalone48.

Z tego krytycznego idiomu obecnego już u dziewiętnastowiecznych kompa-
ratystów zrodzi się poważna dyskusja nad kondycją komparatystyki, i nie tylko 
komparatystyki, w stuleciu następnym, próbująca na nowo postawić pytanie: 
„czego oczekujemy od literatury”, czego oczekujemy od jej badania? Całkiem 
pokaźna historia udzielonych odpowiedzi, o niebagatelnym znaczeniu także dla 
perspektyw literackich badań porównawczych, to już opowieść na inną okazję.

45 Ph. Chasles, dz. cyt., s. 22.
46 A.R. Marsh, dz. cyt., s. 119; Ch.M. Gayley, dz. cyt., s. 90.
47 Ch.Ch. Shackford, dz. cyt., s. 48.
48 A.R. Marsh, dz. cyt., s. 124.


