rEcEnZjE KSIążKI

szacunek dla WieloŚci

O
lItErAturA EuroPy
Historia literatury
europejskiej
red. annick
benoit-dusausoy,
Guy Fontaine
słowo/obraz terytoria
Gdańsk 2009

gromne dzieło, powstałe pod kierunkiem
rady naukowej, składającej się z profesorów francuskich i belgijskich, jest wynikiem
przede wszystkim pewnej woli polityczno-kulturalnej, aby w europie dostrzec wspólnotę
dającą się opisać. Unia europejska, której początkiem były decyzje ekonomiczne, zdecydowanie unika głębszego angażowania się
w sprawy kultury, zajmując się co najwyżej infrastrukturą, a pozostawiając dbanie o język
i literaturę w gestii poszczególnych państw.
stanowisko zrozumiałe, może to jednak budzić niedosyt, zwłaszcza w czasach globalizacji, gdy kultury narodowe okazują się zbyt
słabe, pozbawione wystarczającego wsparcia ekonomicznego, by konkurować z zalewem globalnych wytworów.
istnieją jednocześnie dwa dążenia: traktowanie europy jako mozaiki kultur i oczekiwanie, by wzmocnić jedność, odnajdując
wspólny wzór, który dopiero z pewnej odległości da się odczytać. Wydaje się, że oryginalny, francuski tytuł tomu jest wyrazem chęci
wyważenia obu, książka nazywa się bowiem:
„Lettres européenes. Histoire de la littérature européenne”. pierwszy człon – w liczbie
mnogiej – odpowiada o dążeniu ideowym,
które nazywa się po francusku ésprit de la
diversité, czyli duch wielości czy różnorodności, i jest wyrazem demokratycznej tolerancji, łącząc się z szacunkiem dla wielokulturowości i obowiązkiem dostrzegania mniejszości. drugi – to zamysł scalający. szkoda,
że owa wielość zniknęła z polskiej, uproszczonej wersji tytułu, bo myśl, która za nią
stoi, jest niezwykle cenna, warta obrony,
mało u nas spopularyzowana i zarazem
bardzo europejska.
zamysł odtworzenia i opisania jedności europejskiej to zasadnicze novum
przedsięwzięcia. coś takiego jak „literatura europejska” być może istniało w tradycji zachodniej, gdy wspólnym językiem
ludzi wykształconych była łacina, a więc
w średniowieczu. ale i wtedy nie obejmowało tych kultur, które znalazły się w kręgu
promieniowania chrześcijaństwa wschodniego, a więc dziedziczących tradycję religijną bizancjum. pomysł na konstrukcję
tomu, który nie mógł składać się po prostu
z rozdziałów czy osobnych tomów poświęconych poszczególnym literaturom, był dość
klarowny. Najpierw dokonano periodyzacji,
dzieląc całą literaturę według międzynarodowych prądów, takich jak renesans, barok
czy oświecenie. W tym punkcie pojawia się
rodzaj ogólnego przeglądu, zwanego pa-

noramą. potem mamy rozdział poświęcony
ważnemu i nowemu gatunkowi literackiemu,
który można uznać za dominantę okresu.
później zaś autorzy proponują sylwetki mistrzów – dobrane tak, aby zachować pewną
równowagę narodową. Na przykład w rozdziale „pierwsza połowa XiX wieku”, odpowiadającym romantyzmowi, gatunkiem wiodącym jest bildungsroman, czyli powieść
edukacyjna, a skład mistrzów rysuje się tak:
scott, byron, Heine, mickiewicz, puszkin,
balzac, andersen, Gogol. a więc dwóch
przedstawicieli literatury brytyjskiej, jeden
– niemieckiej, jeden – francuskiej, dwóch
rosjan, jeden polak, jeden duńczyk. inni,
choć niewątpliwie mistrzami byli, mogą doczekać się kilku zdań w zbiorczej panoramie, ale nie całej sylwetki. i tu już widać,
że istnieje pewien klucz polityczno-narodowy, decyzje muszą być podejmowane arbitralnie i nie ma mowy o jakiejś absolutnej
aptekarskiej sprawiedliwości.
Wpływ polityki na konstrukcję tego rodzaju syntezy wydaje mi się sprawą tak oczywistą, że trudno nawet dyskutować nad tym
jako zasadą. Humanistyka nigdy nie była
wolna od tego typu założeń, rzecz w tym,
aby nie sprowadzały się one do doraźnych
manipulacji. W końcu też ów „czynnik wielokulturowości” uwzględniany przez autorów
działa w wielu wypadkach na naszą korzyść.
jest to jeden z efektów zjawiska, które u nas
ma zdecydowanie złą prasę, czyli politycznej
poprawności. zgodnie z nią nie można napisać, że pewne kultury są dominujące a inne
– marginalne. Trzeba też starać się zrównoważyć rangę pisarza, jego sławę europejską,
wpływ na inne literatury z czynnikiem reprezentacji narodowej. zapewne sława angielskich poetów romantycznych jak keats czy
shelley i znajomość ich wierszy w europie jest
powszechniejsza niż znajomość mickiewicza,
jednakże „z klucza” przypadło mu miejsce
wśród mistrzów. podobnie – w rozdziale
dotyczącym XX wieku po ii wojnie – został uwzględniony Gombrowicz, który jako
mistrz pojawia się obok sartre’a, becketta,
sołżenicyna, Grassa oraz Hugo clausa, przedstawiciela literatury flamandzkiej.
założenia są słuszne, ale efekty bywają
dość dziwne. kto by szukał w tej księdze (1072
strony) wiadomości o literaturze polskiej –
coś znajdzie, czegoś się dowie, ale będzie
to obraz punktowy, a czasami bardzo niedokładny. Na przykład przy omówieniu neoromantyzmu na s. 732 znajdziemy takie zdanie: W polsce neoromantyzm w duże mie-
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rze utożsamiany jest z tradycją narodową.
kazimierz przerwa-Tetmajer i Władysław
reymont opiewają bliskie związki z ziemią
i powrót do wartości ludowych. Nieco wcześniej, na s. 727 jako przykład symbolizmu
wymienia się: Wyspiańskiego, kasprowicza
i Leśmiana... Tymczasem to Wyspiański, uznawany wręcz za „trzeciego wieszcza” powinien
pojawić się przy tendencjach neoromantycznych, a umieszczenie tu reymonta w towarzystwie Tetmajera jest wręcz mylące i właściwie
niweluje sens pierwszego zadania. Na s. 691
pojawia się maria komornicka jako emancypantka i zwolenniczka wyzwolenia erotycznego,
autorka śmiałych „szkiców”. Tuż obok wymienia się colette, co świadczy jednak o niewspółmierności tego zestawienia. komornicka budzi
w tej chwili ciekawość ze względu na życiorys,
jej szaleństwo, podawanie się za mężczyznę,
ale „szkice” są klasyczną literaturą dekadencką, a komornicka była raczej ofiarą własnej wrażliwości i opresji, niż wzorem emancypacji i odkrycia kobiecej tożsamości. Niektóre
przykłady z literatury polskiej zostały dobrane,
bo pasują jako ilustracja jakichś ogólnych tendencji, ale odsyłają do dzieł marginalnych jak
„Torpeda czasu” słonimskiego. skoro takie
mogą być (nie wszystkie, przykładowe) zastrzeżenia dotyczące omówienia literatury
polskiej, to trudno oczekiwać, że informacje
o innych literaturach będą wolne od nieścisłości czy niekonsekwencji.
Uważam jednak, że tego rodzaju przedsięwzięcie warte było podjęcia. To jest rodzaj
przewodnika, który bardzo szybko pozwala
przypomnieć sobie kilka głównych nazwisk
i odnaleźć podstawowe informacje, zwłaszcza dotyczące literatur słabiej nam znanych
i przede wszystkim uświadomić sobie ich relację do zjawisk znanych dobrze. a więc dowiemy się na przykład, kto jest znaczącym
pisarzem albańskim (ismail kadaré, zresztą
tłumaczony u nas). Ten gruby tom poświęcony europie jako całości może nie uskrzydla, ale rzeczywiście pokazuje, że wymiana
europejska w literaturze istnieje i zawsze
stanowiła czynnik rozwoju literatur narodowych. i to tak ważny, że o literaturze polskiej
w ogóle trudno pisać, nie uwzględniając różnorodnych wpływów i inspiracji. Najbardziej
brak u nas świadomości, że wielość i różnorodność jest wartością i należy jej bronić.
jeśli mieścimy się w owej całości europejskiej,
to dlatego, że panuje w niej poszanowanie
dla pewnych zasad, których nie można zastąpić myśleniem unifikującym.
AnnA nASIŁOWSKA
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