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Streszczenie:  
Spośród wielu interpretacji brazylijskiej tożsamości na-
rodowej, koncepcja autorstwa Antonio Candido wyróż-
nia się szczególną perspektywą badawczą, opartą nie o 
tradycyjnie rozumiane nauki społeczne, lecz o literatu-
roznawstwo. Badając dzieje narodowej literatury Can-
dido przedstawił oryginalną wizję kształtowania się 
brazylijskiego narodu, gdzie literatura rozumiana jako 
system odzwierciedlać miała fundamentalne przemiany 
w społeczeństwie. Artykuł oparty został głównie o idee 
zawarte w najważniejszym dziele Antonio Candido: 
Formação da literatura brasileira: momentos decisivos 
(„Formowanie się literatury brazylijskiej. Etapy klu-
czowe”) z 1959 roku. 

Abstract:  
Among many interpretations of the Brazilian na-
tional identity, the Antonio Candido’s idea has 
a very specific perspective, based on the study of 
literature instead of social sciences. The history of 
national literature was treated as an outline of the 
original vision of the development of Brazilian na-
tion, with the literature as a system reflecting main 
social processes in Brazil. The paper is based on 
the ideas presented in the most important Antonio 
Candido’s work: Formação da literatura brasilei-
ra: momentos decisivos („The Formation of Bra-
zilian Literature. Main periods”). 

Słowa kluczowe: Antonio Candido, literatura brazylij-
ska, tożsamość narodowa, brazylijskość. 
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Czy literatura jest lustrem kultury czy ją współtworzy? Czy literatura od-
twarza obraz społeczeństwa czy też na nie wpływa? Jeśli nawet pytania te w Brazy-
lii stawiano, to albo zostawały one bez odpowiedzi, albo odpowiedzi były powierz-
chowne lub subiektywne – aż do 1959 roku, w którym Antonio Candido opubliko-
wał książkę pt. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos („For-
mowanie się literatury brazylijskiej. Etapy kluczowe”). Poświęcił ją w całości opi-
sowi dziejów literatury brazylijskiej jako zjawiska społecznego. Chciał zrozumieć 
i wyjaśnić pojęcie literatury brazylijskiej, odpowiedzieć na pytania, co nią jest, a co 
nie; jakie dzieła ją tworzą, a jakie nie; które są znaczące, a które nie i dlaczego? Ja-
ko krytyk literacki z wykształceniem socjologicznym przekonywał, że określonej li-
teratury (np. brazylijskiej) nie można opisywać w oderwaniu od określonego społe-
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czeństwa (brazylijskiego), że zbiór utworów jeszcze nie tworzy danej literatury, 
gdyż powstaje ona i funkcjonuje jako jedna z form ekspresji konkretnej zbiorowo-
ści, na przykład narodu. Candido skonstruował i rozwinął złożoną konstrukcję my-
ślową, mówiącą, że literatura współtworzy kulturę, a nie tylko ją odzwierciedla, 
a także, iż literatura wpływa na społeczeństwo, a nie tylko je obrazuje. 

Książka Candido to historia literatury brazylijskiej głęboko osadzona w jej 
historii społecznej. A raczej, jak mówi sam autor: „to historia Brazylijczyków w ich 
dążeniu do posiadania własnej literatury” (Candido, 2000: 25)1. To nie tylko cha-
rakterystyka i systematyzacja utworów literackich, to „przede wszystkim definio-
wanie, poprzez literaturę, znaczących śladów tego, jak się wyobrażaliśmy w chwili 
naszej afirmacji jako narodu politycznie niepodległego” (Abdala Junior, 1999: 360). 
Książka odtwarzała etapy historii symbolicznej dekolonizacji Brazylii w aspekcie 
literackim, a także w będących jego konsekwencją – kulturowym oraz społecznym. 
Candido „oglądał” historię brazylijskiego społeczeństwa przez pryzmat literatury. 
Poszukiwał zjawisk składających się na proces powstawania narodowej świadomo-
ści, a w tym poszukiwaniu, jak mało kto przed nim, definiował oryginalność kultu-
rowej ekspresji brazylijskości z obrazoburczym wręcz obiektywizmem.  

Antonio Candido: życie i twórczość 

Antonio Candido de Mello e Souza był brazylijskim publicystą, socjolo-
giem, krytykiem literackim i działaczem politycznym (Jackson, 2009; Abdala Ju-
nio, 1999; Konder, 1991; Monteiro, 2011; Pontes, 2001). Urodził się w 1918 roku 
w Rio de Janeiro w rodzinie szanowanego miejscowego lekarza. Dzieciństwo spę-
dził w różnych miejscowościach w stanie Minas Gerais (gdzie uczęszczał też do 
szkoły średniej w Poços de Caldas). W 1937 roku przeniósł się do São Paulo, gdzie 
podjął studia na Universidade de São Paulo, na dwóch wydziałach jednocześnie: 
prawa i filozofii. Ukończył jednak tylko ten drugi, w 1942 roku uzyskując dyplom 
w dziedzinie nauk społecznych.  

Jeszcze w 1941 roku Candido założył pismo Clima, skupiające młodych 
ludzi o poglądach lewicowych, poszukujących formuły kulturowej alternatywy 
w dusznych czasach Nowego Państwa. Tam też poznał swoją przyszłą żonę, Gildę 
Moraes Rocha. W 1942 roku został asystentem w katedrze socjologii USP, kiero-
wanej przez Fernando de Azevedo. Pisał dużo do gazet (Folha da Manhã i Diário 
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de São Paulo). Po upadku Nowego Państwa zaangażował się w działalność poli-
tyczną. Był jednym z założycieli UDN (União Democrática Nacional) w 1945 roku. 
Należał w nim do skrzydła lewicowego, Esquerda Democrática, które przekształciło 
się w 1947 roku w Partido Socialista Brasileiro. Candido nie został jednak polity-
kiem, ciągle pracował na uniwersytecie, a czas na pracę naukową znalazł porzuca-
jąc pisarstwo publicystyczne.  

Kariera naukowa Antonio Candido zaczęła się od porażki. Jeszcze w 1945 
roku wystartował w konkursie na stanowisko kierownika katedry Literatury Brazy-
lijskiej na Wydziale Filozofii, Nauk i Literatury USP. W tym celu przygotował 
opracowanie pt. Introdução ao metodo crítico de Silvio Romero („Wprowadzenie 
do metody krytycznej Sílvio Romero”). Romero był, obok José Verrisimo, najwy-
bitniejszym brazylijskim krytykiem literackim, którym Candido inspirował się od 
czasów swoich młodzieńczych lektur wybieranych z biblioteki ojca (Silva, 
2003: 26). Jednak przedstawione dzieło nie wystarczyło do wygrania konkursu. 
Niemniej wartość opracowania docenił wpływowy wydawca, José de Barros Mar-
tins. Zaproponował młodemu socjologowi napisanie książki o historii literatury 
brazylijskiej z perspektywy socjologicznej. Dzieło to, po wielokrotnych przemyśle-
niach i po przerywanej i wznawianej pracy, Candido pisał przez ponad 12 lat i wy-
dał potem jako Formação da literatura brasileira: momentos decisivos (Peirano, 
1992: 47).  

W 1945 roku ukazała się drukiem praca zbiorowa pod tytułem Testamento 
de uma Geração („Testament pokolenia”). Książka stanowiła próbę rozliczenia 
z kulturowym dziedzictwem Nowego Państwa, przedstawionym z perspektywy ra-
dykałów opozycji (Mota, 1977: 127). Candido zamieścił w niej swój tekst pt. Plata-
forma da Nova Geração. („Fundament Nowego Pokolenia”). W swoim artykule 
podtrzymywał, że kultura nowych czasów powinna zerwać z ideałami starej inteli-
gencji, identyfikowanej nie tyle z określonym pokoleniem, lecz szerzej – z przebrz-
miałymi wielkoburżuazyjnymi wartościami. W tej antyreakcyjnej obronie nowej 
klasy średniej Candido krytykował nurt freyriański, jako zbyt jednostronnie ciążący 
ku tradycjonalizmowi, konserwatyzmowi i społeczno-historycznemu sentymentali-
zmowi (Mota, 1977: 130).  

Mimo niepowodzenia w konkursie, Candido z czasem odnalazł się w świe-
cie akademickim. W 1954 roku obronił doktorat na USP, uczelni, z którą będzie 
związany, z przerwami, przez wiele lat i w której w 1960 roku otrzyma nominację 
profesorską w dziedzinie Teorii Literatury i Literatury Porównawczej. W między-
czasie Candido był profesorem wizytującym na wielu uniwersytetach, m.in. w la-
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tach 1958-61 wykładał na Wydziale Filozofii, Nauk i Literatury w Assis (w stanie 
São Paulo), w latach 1964-66 – na Uniwersytecie w Paryżu, w roku 1968 – na Uni-
wersytecie w Yale, a w latach 1976-78 – kierował Instytutem Studiów Lingwis-
tycznych Universidade Estadual do Campinas.  

Candido przez całe życie interesował się brazylijską polityką. Choć nie 
pełnił żadnych funkcji administracyjnych, to swoje zaangażowanie realizował jako 
ideolog brazylijskiej lewicy. W drugiej połowie lat czterdziestych należał do śro-
dowiska działaczy budujących wspomniane już struktury partyjne lewicy po upadku 
Nowego Państwa, a w 1980 roku współtworzył Partię Pracujących (Partido de Tra-
balhadores, PT). 

Antonio Candido równolegle ze swoją pracą dydaktyczną i aktywnością 
polityczną także dużo pisał. Jednak jego najsłynniejszym dziełem na zawsze pozo-
stała jedna z pierwszych poważniejszych publikacji – Formação da literatura bra-
sileira: momentos decisivos z 1959 roku. Inne utwory nie zyskały porównywalnego 
rozgłosu, choć wiele z nich budziło duże zainteresowanie w świecie akademickim 
i utwierdzało autorytet autora jako najważniejszego krytyka literackiego w Brazylii, 
który z równą biegłością analizował i interpretował także procesy społeczne obser-
wowane w swoim kraju. Większość książek Candido to zbiory esejów tematycz-
nych lub tekstów różnych. Do nich należą Brigada ligeira („Lekka brygada”, 1945) 
i O observador literario („Obserwator literacki”, 1959) – zbiory tekstów prasowych 
oraz bardziej pogłębione analizy: Tese e antitese („Teza i antyteza”, 1964), Litera-
tura e sociedade („Literatura i społeczeństwo”, 1965), Varios escritos („Pisma róż-
ne”, 1970), A educação pela noite („Edukacja nocą”, 1987), O discurso e a cidade 
(„Dyskurs i miasto”, 1993). W jego dorobku znajdują się też większe formy, oprócz 
wspominanej książki Formação..., są to Os parceiros do Rio Bonito („Wspólnicy 
z Rio Bonito”, 1964) czy Ficção e confissão („Fikcja i konfesyjność”, 1956) – stu-
dium poświęcone twórczości Graciliano Ramosa.  

Literatura a sprawa narodowa 

Formação da literatura brasileira: momentos decisivos z 1959 roku to 
opus magnum Antonio Candido, jego największe (objętościowo), najsłynniejsze 
i najbardziej dyskutowane dzieło, które trwale wpisało nazwisko autora do grona 
najważniejszych interpretatorów Brazylii. Jest to jednak interpretacja szczególna, 
nie dotyczy bowiem kwestii do tamtej pory ogniskujących dyskurs narodowy (wą-
tek rasowy, znaczenie metysażu, zacofanie itd.), lecz literatury. Candido wychodził 
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z założenia, że literatura stanowiła przedłużenie zjawisk społecznych i jej badanie 
dawało możliwość poznania społeczeństwa w sposób, w jaki nikt w Brazylii wcześ-
niej jeszcze tego nie robił. Od tej właśnie strony autor podejmował się „starego” 
zadania: możliwie najbardziej obiektywnego odczytania wybranych zjawisk i pro-
cesów historycznych i w konsekwencji redefinicji (o ile w ogóle jakiekolwiek sta-
nowisko można było dotąd uznać za powszechne) kulturowego znaczenia epoki ko-
lonialnej dla Brazylii jako współczesnego podmiotu narodowego.  

Sam tytuł książki zawiera treść informacyjną, którą należy odkodować 
jeszcze przed lekturą. Po pierwsze słowo „formação”, czyli „formowanie się” ozna-
cza, że autor nie podejmował się odtworzenia całej historii literatury brazylijskiej, 
lecz jedynie jej określonego wycinka – formacyjnego. Książka składa się z dwóch 
tomów, z których pierwszy obejmuje lata 1750-1836, a drugi 1836-1880 - czyli 
rozpoczyna się u schyłku epoki kolonialnej, a kończy u schyłku cesarstwa i w ogóle 
nie omawia literatury wieku XX. Ta redukcja wiąże się z tezą, że formowanie się 
brazylijskiej literatury dotyczyło w zasadzie tylko dwóch następujących po sobie 
epok literackich (czyli sygnalizowanych w podtytule „momentów kluczowych”): 
arkadyzmu i romantyzmu. Pojęcie „literatury brazylijskiej” ma z kolei znaczenie 
podwójne: autorowi chodzi nie tylko o odróżnienie „literatury brazylijskiej” od 
„dzieł powstałych w Brazylii”, ale także o nadanie samemu słowa „literatura” ściśle 
określonego znaczenia, a właściwie wprowadzenie wyraźnego rozgraniczenia po-
między literaturą jako taką, a tak zwanymi „utworami literackimi”. 

Dla Antonio Candido literatura to określony system powiązanych ze sobą 
elementów. Składa się on z trójczłonowego „wspólnego mianownika” autorzy-dzie-
ła-odbiorcy, łączonego za pomocą środków komunikacyjnych (przede wszystkim 
języka i stylu). Brak któregoś z elementów oznacza brak literatury jako systemu – 
wtedy można mówić jedynie o konkretnych utworach (manifestacjach). Innymi 
słowy – literatura jako taka istnieje dopiero w pewnym kontekście społecznym, któ-
ry nadaje każdemu z trzech elementów określoną ponadjednostkową „treść”. Z tego 
powodu, autorzy powinni być świadomi istnienia innych autorów i świadomie nale-
żeć do wspólnoty twórców; same dzieła powinny odnosić się, w mniejszym lub 
większym stopniu, do konkretnej rzeczywistości społecznej; wreszcie odbiorcy po-
winni stanowić środowisko zainteresowane treścią dzieła i zdolne odczytać je jako 
fikcyjną metaforę rzeczywistości. Zaistnienie takiego systemu równoznaczne jest ze 
świadomością „kontynuacji” kultury – czyli uczestnictwa w literackiej transmisji 
określonych wartości. W ten sposób powstaje tradycja, będąca dalej pożywką dla 
samej literatury.  
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Przyjęcie powyższych założeń tłumaczy pominięcie znaczenia całego bra-
zylijskiego baroku w procesie formowania się narodowej literatury. Zarzut z tym 
związany towarzyszył książce Candido od jej pierwszego wydania. Wielu literatu-
roznawców nie mogło się pogodzić z tezą Candido, iż najważniejszy barokowy bra-
zylijski poeta, Gregório de Matos, nie tylko nie miał udziału w formowaniu brazy-
lijskiej literatury, ale także nie został do niej w ogóle zaliczony. Ten paradoks był 
jednak tylko pozorny, bo stanowił konsekwencję przyjętego wcześniej założenia 
o literaturze jako systemie. Candido twierdził, że Gregório de Matos był za życia 
znany jedynie w środowisku bahijskim, a status prekursora narodowej poezji nadała 
mu dopiero, i rozsławiła jednocześnie, epoka romantyzmu, czyli w swoim czasie 
dzieło poety nie miało swojego społecznego (narodowego) odbiorcy. Pominięcie 
Gregório de Matosa w dziejach formowania się brazylijskiej literatury nie miało 
więc nic wspólnego z walorem artystycznym jego twórczości. Candido mówiąc 
o ograniczonym obiegu literatury barokowej w niczym nie deprecjonował jej treści 
literackiej i formy. Po prostu de Matos i inni poeci epoki pozostawili po sobie właś-
nie zbiór utworów, a nie literaturę rozumianą jako społeczny system. To samo do-
tyczy zresztą wszystkich autorów, którzy tworzyli w pewnej izolacji względem sie-
bie. Nie tylko dzieło de Matosa, ale także na przykład takie symbole kultury okresu 
kolonialnego w Brazylii, jak José de Anchieta czy Antonio Vieira miały ograniczo-
ny zasięg – funkcjonowały w obiegu zamkniętym. 

W podobny sposób należy oceniać całe dziedzictwo literackie Brazylii po-
wstałe do mniej więcej połowy XVIII wieku. Nie istnieli wtedy bowiem odbiorcy 
jako grupa. Byli jedynie rozproszeni pojedynczy czytelnicy, nieświadomi wspólne-
go uczestnictwa w określonym obiegu kultury, najczęściej też wywodzili się z tych 
samych kręgów społecznych, co sami autorzy. Candido nie przeczył, że przez 
pierwsze dwieście lat brazylijskiego piśmiennictwa ukształtowała się bogata i war-
tościowa tradycja kronik, zapisów historycznych, świadectw duchowieństwa. Ow-
szem, stanowiły one obraz rzeczywistości lokalnej, brazylijskiej, ale powstawały 
głównie jako środek kulturowej komunikacji z portugalską metropolią, a nie z resz-
tą Brazylii. Te utwory nie miały wspólnego mianownika. A poprzez ograniczony 
obieg i ograniczony krąg odbiorców – nie tworzyły jeszcze literatury brazylijskiej. 
A literatura w ujęciu Candido była czymś organicznym, częścią pewnej całości – 
stąd tak częste u niego nawiązania do funkcjonalistów (Malinowski, Radcliffe-
Brown, Evans-Pritchard). 

Dopiero wyjaśnienie powyższego schematu pozwala na zrozumienie głów-
nego zamierzenia Candido, który deklarował w pierwszych słowach pierwszego 
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rozdziału: „celem tej książki jest studium formowania się literatury brazylijskiej ja-
ko syntezy tendencji uniwersalistycznych i partykularystycznych” (Candido, 
2000: 23). W rozumieniu bardziej dosłownym uniwersalizm oznaczał „podobień-
stwo” do literatury światowej, natomiast partykularyzm – wyrażał lokalną oryginal-
ność. Candido, w odróżnieniu od chyba większości interpretatorów Brazylii, w ża-
den sposób nie wartościował podobieństw jako „niepożądanych”, a oryginalności 
jako „prawdziwej”. Dla niego liczyło się przede wszystkim zaistnienie literatury ja-
ko systemu, natomiast treść systemu stanowić miała literacką wizję rzeczywistego 
obrazu społeczeństwa. Jeśli wspólnota autorów znajdowałaby wspólnotę zaintere-
sowanych ich utworami – to taka literatura byłaby na swój sposób prawdziwa, nie-
zależnie od tego, czy można ją uznać za całkowicie oryginalną, czy za całkowicie 
naśladowczą. Candido chciał opisać literaturę brazylijską przez kryterium jej pełnej 
(systemowej) literackości, a nie przez jej pełną oryginalność (Candido, 2000: 28). 
Według niego to nie oryginalność treści czy formy decydowała o istnieniu określo-
nej literatury; decydowało o tym tylko funkcjonowanie systemu autorzy-dzieła-
odbiorcy. Oryginalność bądź naśladownictwo były tu literackim skutkiem, a nie 
przyczyną. Dopiero w przestrzeni systemu rozgrywała się swoista inscenizacja obu 
przedstawień. I dlatego tylko po rozpoznaniu literatury jako sytemu można deko-
dować jej znaczenia, demaskować odniesienia, odkrywać związki z tradycją 
i wskazywać wartości nowe, i to tylko ze świadomością, że czyste naśladownictwo 
i czysta oryginalność stanowią wyłącznie teoretyczne możliwości, w żadnej litera-
turze nie występujące w formie czystej.  

Candido obserwował ewoluowanie literatury brazylijskiej z intencją obiek-
tywnej oceny zarówno roli samych twórców, treści ich utworów, jak i aktywności 
i postaw odbiorców. Uważał, że każdy człowiek jest na swój sposób złożony, 
a dzieło literackie może, a nawet powinno, oddawać dylematy przeciwstawnych 
wyborów moralnych, różnych wartości, postaw czy poszukiwań.  

Autor i jego dzieło mogą być czymś lub nie, będąc obiema przeciwieństwami jednocze-
śnie – gdyż żywe dzieła stanowią nieustanne napięcie między kontrastami ducha i wraż-
liwości. Forma, w której się wyraża treść, współtworzy z nim ekspresję, mniej lub bar-
dziej udaną czy trwałą próbę równowagi między tymi kontrastami (Candido, 2000: 30).  

Dlatego dzieła literackie należy odczytywać jako pewien sposób istnienia 
w złożonej rzeczywistości, którą one same również ilustrują: „konieczne jest wi-
dzieć prostotę w złożoności, próbować pokazać sprzeczność jako harmonię” (Can-
dido, 2000: 30). Candido, zgodnie z tymi założeniami, odczytywał brazylijską lite-
raturę jako ciągłe wzajemne powiązanie elementów uniwersalistycznych z partyku-
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larnymi – bez przesądzania, które z nich były dla Brazylii lepsze, właściwsze, 
prawdziwsze czy bardziej pożądane. I ta myśl stanowiła z kolei asumpt do posta-
wienia niezwykle kontrowersyjnej tezy dotyczącej już nie teorii, lecz samej brazy-
lijskiej literatury.  

„Nasza literatura stanowi pomniejszą gałąź portugalskiej, która z kolei sa-
ma jest drugorzędną odroślą w ogrodzie Muz” (Candido, 2000: 9) – ten cytat przy-
tacza większość opracowań dotyczących książki Antonio Candido. Sam autor by-
najmniej swojego stanowiska nie ukrywał w gąszczu analiz, lecz wyraził je już na 
pierwszej stronie wstępu do pierwszego wydania (reprodukowanego we wszystkich 
kolejnych). Mało tego, podkreślał je w różnych kontekstach i konfiguracjach, na 
przykład: „brazylijska [literatura] jest młoda, powstała z portugalskiej i była zależna 
od wpływów jeszcze dwóch lub trzech, aby się w pełni ukonstytuować” (Candido, 
2000: 9). Literaturze brazylijskiej Candido zatem nie tylko odmawiał oryginalności, 
ale także obiektywnej wartości artystycznej. Aby już nikt nie miał wątpliwości, do-
dawał jeszcze wprost: „w porównaniu z wielkimi [włoską, angielską, niemiecką, ro-
syjską, hiszpańską], nasza literatura jest uboga i słaba” (Candido, 2000: 10). Po-
wyższe stwierdzenia mogły się wydawać dla wielu czystą prowokacją, jednak dla 
Candido były wynikiem przyjęcia optyki radykalnego obiektywizmu. Doskonale 
przy tym wiedział, że jeśli swojego stanowiska nie uzasadni poprawnie metodolo-
gicznie, to nikt jego wysiłku nie potraktuje poważnie. Kontrowersyjną opinię wyja-
śniał więc komentarzem, w którym podkreślał właśnie taką (marginalną i zadłużoną 
wobec obcych wzorów) specyfikę brazylijskiej literatury – co z kolei implikowało 
konieczność analizowania jej za pomocą adekwatnego, specyficznego aparatu ba-
dawczego. Ale nawet jeśli brazylijską literaturę charakteryzuje taka „niedoskona-
łość”, to nie zmienia to faktu, że „ona nią jest, nie żadną inną; jest tym, co nas wy-
raża” (Candido, 2000: 10). 

Formowanie się literatury brazylijskiej w koncepcji Candido składało się 
z dwóch momentów-okresów: arkadyzmu i romantyzmu. W każdym z nich nastę-
powała bowiem kluczowa zmiana. W uproszczonym schemacie arkadyzm był epo-
ką, w której literatura jako zbiór utworów przekształciła się w literaturę jako sys-
tem, natomiast romantyzm – tą, w której brazylijska literatura stała się brazylijską 
literaturą narodową. 

Arkadyzm był nurtem przejętym w Brazylii z Portugalii i pośrednio 
z Włoch. Rozwinął się i swoje apogeum osiągnął w XVIII wieku, a w Brazylii – 
głównie w drugiej jego połowie. Zgodnie ze wzorcami europejskimi, brazylijscy 
twórcy tego okresu zakładali stowarzyszenia literackie. Candido jako najważniejsze 
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wymieniał: Academia dos Seletos (założona w 1752 roku), Academia dos Renasci-
dos (w 1759) i As Exéqias de Paracatú (w 1771). Akademie te co prawda naślado-
wały antybarokową estetykę europejską, ale stworzyły też fundamenty literackiego 
systemu, gdzie sami twórcy stanowili świadomą swojej literackiej misji grupę, zain-
teresowaną systematycznym upowszechnianiem utworów poza swoim własnym 
kręgiem autorów. I jakkolwiek w początkowej fazie liczebność odbiorców była 
dość skromna, tak w miarę upływu lat i uwzględniania w tematyce dzieł zagadnień 
także o znaczeniu społecznym – zaczęła tworzyć równie świadome środowisko za-
angażowanych czytelników. Było to wynikiem sporadycznego, ale nowatorskiego 
spojrzenia na lokalną rzeczywistość. Obok utworów będących próbami poszukiwań 
doskonałości formalnej powstawały także takie, w których na przykład przedsta-
wiano Indian jako ofiary okrucieństwa żołnierzy zjednoczonych oddziałów hisz-
pańsko-portugalskich i w konsekwencji jako moralnych zwycięzców w przegranej 
wojnie – tak było na przykład w poemacie epickim O Uraguai (Basílio da Gama, 
1769, opartym na wydarzeniach z wojen gurarańskich) czy obrazowano idylliczny 
obraz życia Indian w XVI wieku – jak miało to miejsce w poemacie Caramuru (au-
torstwa Santa Rita Durão, 1781, luźno opartym na dziejach Diogo Alvaresa, jedne-
go z prekursorów kolonizacji Brazylii i lokalnego metysażu). Nie bez znaczenia był 
także polityczny aspekt działalności arkadystów – na przykład w ich uczestnictwie 
w zdradzonym spisku niepodległościowym (tzw. Inconfidência Mineira, 1789) czy 
w upowszechnianiu poematu satyrycznego z kluczem Cartas Chilenas (1787, utwór 
bez potwierdzonego autorstwa). 

Dzieje brazylijskiego arkadyzmu w literaturze odsłaniają początek procesu 
przyjmowania przez pisarzy misji społecznej, wzbogacania uniwersalnej estetyki 
treścią rodzimego kolorytu, nadawania artystycznej oprawy tematyce lokalnej 
z elementami natywizmu, popularyzacji literatury poza środowiskami samych twór-
ców, czy wreszcie są świadectwem narodzin politycznego zaangażowania w sprawę 
inną niż racja stanu portugalskiej metropolii. Literatura jako system, początkowo 
imitacyjna, stawała się wtedy formą pierwszych prób spontanicznej, własnej, orygi-
nalnej ekspresji kulturowej, z elementami natywizmu jako zapowiedzią tematyki 
ludowej w ogóle. Literatura brazylijska z wolna przestawała się już mieścić 
w imitacyjnym schemacie i stawiała pierwsze, nieśmiałe kroki ku samodzielności, 
w której optykę i estetykę europejską byłoby można traktować jako instrument do 
wyrażania lokalnych odczuć społecznych.  

Romantyzm, jako epoka następująca po arkadyzmie, w zupełnie odmiennej 
formie dopełnił dzieła formowania się literatury brazylijskiej. Nowe uwarunkowa-
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nia polityczne (przybycie dworu portugalskiego João VI w 1808 roku, nadanie 
w 1815 roku Brazylii nowego statusu politycznego – Zjednoczone Królestwo w unii 
personalnej z Portugalią, a w 1822 roku ogłoszenie niepodległości) sprawiły, że ży-
cie kulturalne w Brazylii gwałtownie się ożywiło, a sama literatura zmieniła swój 
obieg. Tak jak dotąd istniała w uniwersum kultury jako brazylijskie przedłużenie li-
teratury portugalskiej, tak teraz stawała się autonomicznym, brazylijskim z nazwy 
podmiotem, zajmującym określony stosunek do całej tradycji europejskiej, a nie 
tylko i wyłącznie portugalskiej. 

Wczesny romantyzm, nazwany przez Candido „formação da rotina” cha-
rakteryzował się nader egzaltowanym patriotyzmem, przy dużym deficycie artyz-
mu, fascynacją kulturą francuską i jednoczesnym gorliwym poszukiwaniem orygi-
nalności. Powracały motywy natywistyczne, nadające literaturze pierwiastek egzo-
tyki i zrównujące wątek narodowy do opisu rzeczywistości tropików. Dokonywał 
się, zapoczątkowany w arkadyzmie, akt „nabywania świadomości” narodowej przez 
pisarzy. W szybko zmieniającej się rzeczywistości kulturowej (gdzie nagle „środek 
ciężkości” kraju przeniósł się z prowincjonalnego rozproszenia do stolicy, a nowe 
formy życia społecznego nie zdążyły się jeszcze utrwalić) brazylijska proza odnaj-
dywała się z wielkim trudem. Kulejący psychologizm stanowił być może nieudolną, 
ale teraz już w pełni samodzielną próbę określania lokalnej tożsamości i odkrywa-
nia prawdy o własnym społeczeństwie. Pomimo że, być może, zbyt jednostronnie 
próbowano podkreślać oryginalność własnej kultury przez akcentowanie tematyki 
indiańskiej i bogactwa przyrody, to ślady zrywania z pewnymi elementami tradycji 
estetycznej były coraz wyraźniejsze – na przykład w poezji programowej Gonça-
lvesa de Magalhaesa. Ale początkowa faza romantyzmu nie stworzyła jeszcze lite-
ratury prawdziwie brazylijskiej. Tak jak w arkadyzmie forma literacka (jako naśla-
downictwo estetyki europejskiej) zostawiała mało miejsca na oryginalność treści, 
tak teraz wyeksponowana oryginalność była uboga formalnie. Redukowanie Brazy-
lii do symbolu Indianina prowadziło bowiem do jej zafałszowania – gdyż Indianin 
stanowił zaledwie małą część społeczeństwa, a nie jego większość. Wraz z upły-
wem kolejnych dekad brazylijski romantyzm dojrzał, a proporcje poruszanych te-
matów się wyrównały. Według Candido, w poezji pierwszym symbolicznym artystą 
narodowym stał się Gonçalves Dias, a w prozie José de Alencar i Machado de As-
sis. Twórczość tego ostatniego powinna być traktowana jako akt wieńczący formo-
wanie się literatury brazylijskiej, jako przestrzeń sublimująca jej esencję – w łącze-
niu charakterystycznych wątków z oryginalną formą. Właśnie Machado de Assis 
najlepiej ze wszystkich zrozumiał, że poruszana przez pisarzy tematyka nie powin-
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na wcale wynikać z jakiegoś programowego obowiązku (przez poruszanie „typowo 
brazylijskich” kwestii indiańskości i lokalnej egzotyki), lecz z instynktu; wtedy 
oryginalność powstaje w wyniku oddania faktycznej postaci splotu czynników wła-
snych i zapożyczonych, a nie tylko i wyłącznie własnych.  

Tak interpretowane dzieje formowania się literatury narodowej to właśnie 
historia nieustannego poszukiwania formuły brazylijskości – w przestrzeni pomię-
dzy uniwersalnością (czyli rzeczywistą, a nie pomniejszoną lub wyobrażoną sferą 
zapożyczeń) a partykularyzmem (spektrum elementów oryginalnych). Candido pro-
ponował gruntowną rewizję poglądu, w którym brazylijskie byłoby tylko to, co lo-
kalne, a jakiekolwiek formy naśladownictwa oznaczałyby wtórność, fałsz i drogę 
donikąd. Dla niego błędem były próby radykalnego rozdzielania obu sfer, gdyż 
w rzeczywistości wspólnie składały się one na jedną brazylijską kulturę. Literackie 
dziedzictwo portugalskie stanowiłoby więc neutralnie postrzegany składnik formu-
jącej się brazylijskiej literatury, a nie jej wstydliwy balast. Lokalna literatura w sa-
morzutnym wysiłku twórców rejestrowała proces poszukiwania właściwych pro-
porcji pomiędzy uniwersalnymi wartościami przejętymi od kolonizatorów i tym, co 
powstało w Brazylii niezależnie od nich. Tę ruchomą współzależność Candido in-
terpretował na sposób dialektyczny, w którym interakcja dwóch przeciwieństw pro-
wadziła w efekcie do powstania nowej wartości. W wyniku zjawisk charakteryzują-
cych arkadyzm i romantyzm powstała nowa jakość: prawdziwa brazylijska literatu-
ra narodowa.  

Perspektywa dialektyczna tłumaczy, dlaczego Candido, wbrew dotychcza-
sowej tradycji krytycznoliterackiej w Brazylii, tak duże znaczenie przypisał uzna-
wanemu powszechnie jako dość wtórny arkadyzmowi. Rola tej epoki jest tak ważna 
nie z powodu skali zasług w definiowaniu lokalnej oryginalności (bardzo skromnej, 
choć niemniej, również godnej odnotowania), ale z powodu „uspołecznienia” dzia-
łalności literackiej i przekształcaniu zbioru utworów literackich w system (Candido, 
2000: 17). Etapem procesu formowania się literatury narodowej jest obiektywne 
uznanie jej korzeni – nawet jeśli identyfikują one narzucone z zewnątrz wzory. 
Candido podkreślał fakt oczywisty: że literatura brazylijska (tak jak cała kultura 
i społeczeństwo) początkowo była skolonizowana, a konkretnie – „zportugalizowa-
na”. Choć pojedyncze utwory mogły negować tę zależność, to bez zaistnienia lite-
rackiego systemu stanowiły zaledwie próby o znikomym znaczeniu kulturowym. 
W tej redefinicji brazylijskości w perspektywie literackiej, ważną rolę ma do ode-
grania właśnie obiektywna krytyka – unikająca sztucznego waloryzowania natywi-
zmu, ale widząca w nim próbę spontanicznego aktu poszukiwania nowej, przyszłej 
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formuły samoświadomości; łączącej lokalizm i uniwersalizm jako części jednej ca-
łości. I tak jak arkadyzm charakteryzował się przejmowaniem uniwersalnych ele-
mentów literackiej formy, tak w romantyzmie zaznaczyła się dominacja perspekty-
wy partykularystycznej. Poruszano tematykę społeczną, poszukiwano substytutu 
narodowego bohaterstwa, pokazywano koloryt lokalnej przyrody – nieraz w posta-
ci, z dzisiejszej perspektywy, karykaturalnej. W okresie arkadyzmu lokalna literatu-
ra zyskała świadomość samej siebie (akademie), w czasach romantyzmu – zyskała 
świadomość swojej roli (zaangażowanie społeczne). Dzieło Machado de Assisa sta-
nowiło swoistą syntezę kierunków dotychczasowych poszukiwań, modelowy przy-
kład samodzielności literackiej, świadomej swojego długu wobec tradycji i wartości 
uniwersalnych. Jego twórczość w efekcie pozwalała brazylijskim wartościom lo-
kalnym stać się rozpoznawalną częścią kultury uniwersalnej. Literatura brazylijska, 
narodowa, jako system, osiągnęła swoją formułę, esencję, swoją „wewnętrzną przy-
czynowość”, uznającą portugalski rodowód jako niezbywalne tworzywo własnej 
świadomości. Bo jakkolwiek system literacki tworzyła wzajemna zależność autor-
dzieło-odbiorca, to jego napędem i tak pozostawali sami pisarze. A każde nowe 
zjawisko literackie powstaje, gdy w dominującym nurcie pojawiają się indywidual-
ności, autorzy, którzy w swojej epoce wykraczali poza jej granice, wyznaczając 
nowe horyzonty. Ta droga w dziełach Machado de Assisa doprowadziła brazylijską 
literaturę do jej celu.  

Candido twierdził, że literatura jest nie tylko źródłem wiedzy o kulturze 
danego narodu (a co za tym idzie o samym narodzie), ale także sama stanowi formę 
interpretacji kultury w jakiej powstaje. Idąc tym tropem autor doszedł do wniosku, 
że opisywanie kultury brazylijskiej jako wyniku interakcji trzech różnorodnych tra-
dycji (indiańskiej, portugalskiej i afrykańskiej) to podejście niepełnowartościowe. 
Owszem, wszystkie trzy elementy są w niej obecne, ale zaprzeczanie wiodącej roli 
czynnika portugalskiego graniczy z zaślepieniem. Nie można udawać, że kultura 
brazylijska powstała z tego, z czego w rzeczywistości nie powstała. Wpływ indiańs-
ki i afrykański – widoczny jest zaledwie w wymiarze folklorystycznym (Mota, 
1977: 255-256), za całą dynamikę jej rozwoju odpowiedzialność ponosi wpływ kul-
tury Portugalczyków. Ale w ujęciu Candido nie chodzi o wyodrębnienie brazylijs-
kiej literatury jako elementu całkowicie skopiowanego z jednej czy oryginalnego 
z drugiej strony, lecz o literaturę brazylijską jako autonomiczny podmiot na scenie 
literatury światowej.  
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Dialektyka nicpoństwa 

W 1970 roku Candido opublikował kilkunastostronicowy esej pt. „Dialéti-
ca de malandragem” (Candido, 1970), krytyczno-literacką analizę powieści Manue-
la Antônio de Almeidy pt. Memórias de um Sargento de Milícias, z 1855 roku. Tek-
stów o podobnym charakterze wyszło spod jego pióra wiele, ale ten zyskał niespo-
dziewany rozgłos. Nie stało się to ani dzięki wyjątkowości analizowanego dzieła 
(w historii literatury brazylijskiej nie odegrało ono większej roli), ani też dzięki wy-
jątkowości samej analizy – lecz w wyniku połączenia obu elementów w socjo-
logiczny wzór nadający oryginalną formę spojrzeniu na brazylijską mentalność i 
charakter narodowy (Penna, 1997). Ta mentalność zawarta została w powieści i 
prześwietlona w eseju, w archetypie tzw. malandro. 

Malandro dosłownie oznacza łobuza, ale w brazylijskim kontekście kultu-
rowym słowo to ma znacznie łagodniejszy wydźwięk. Właściwsze byłoby tłuma-
czenie jako „łobuziak”, „krętacz”, „cwaniak”, „kombinator” lub najlepiej zastąpie-
nie go terminem, który łączyłby wymienione określenia. Z braku idealnego pols-
kiego odpowiednika można się zatem posłużyć roboczo zastępczym pojęciem „nic-
ponia”.  

Powieść Almeidy nie cieszyła się nigdy szczególnym zainteresowaniem 
krytyków. Owszem, istniało kilka interpretacji tego utworu, ale żadna z nich nie 
proponowała analizy pogłębionej. Przeważały omówienia skrótowe, przy czym 
brakowało ich autorom zgodności w tym, jak należałoby dzieło traktować. Dla jed-
nych była to powieść pikarejska, dla innych – prozatorska zapowiedź realizmu, dla 
jeszcze innych – klasyczna narracja obyczajowa. Candido demaskował niedoskona-
łość każdego z tych podejść, by zaproponować własne: książka Almeidy to powieść 
nicpońska, portretująca czysto brazylijski typ postawy społecznej: nicponia. Nicpoń 
byłby tu odpowiednikiem bohatera europejskiej powieści łotrzykowskiej (pikarejs-
kiej), ale jednocześnie od niej różnym, bo od podobieństwa charakterów istotniejsza 
okazywałaby się wyjątkowość brazylijskiego nicponia jako lokalnego typu społecz-
nego.  

Akcja powieści rozgrywa się w początkach XIX wieku, kiedy Brazylia była 
areną gwałtownych przeobrażeń społecznych. Po przybyciu portugalskiego dworu 
królewskiego do Rio de Janeiro zmieniły się proporcje wpływów i znaczenia posz-
czególnych grup. Przywileje polityczne spoczywające dotąd w rękach arystokratów 
z sennego świata dworów plantacyjnych zostały nagle przejęte przez nowe elity 
królewskiej administracji. Prawo stanowione przez właściciela majątku zastąpiono 
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prawem królewskim (wkrótce cesarskim). W tym tyglu zmian naturalnym benefi-
cjentem stawała się grupa bogatszych mieszczan, która wraz z licznym otoczeniem 
króla stanowiła grupę najbardziej uprzywilejowaną.  

W tych nowych warunkach ścierała się tradycja rodziny patriarchalnej 
(gdzie dawcą „prawa” i jego egzekutorem był właściciel plantacji i gdzie cała, zam-
knięta w granicach terytorialnych jego posiadłości, społeczność funkcjonowała 
zgodnie z normami kształtowanymi na miejscu) z nową formułą życia społecznego, 
wzorowanego na etykiecie dworskiej i porządkowanego narzuconym prawem, obo-
wiązującym wszystkich. Ale to uporządkowanie okazywało się bardzo względne. 
W praktyce norm przestrzegano w wyższych sferach miejskich, podczas gdy świat 
niewolników ciągle rządził się własnym prawem, a właściwie – bezprawiem. Bra-
zylia była miejscem, gdzie wąska grupa elit miała określone przywileje i czerpała 
zyski z pracy ludzi pozbawionych przywilejów. Najubożsi nie mieli nic, bogaci na-
tomiast prawo do własnego nieróbstwa tłumaczyli prawem do wykorzystywania in-
nych. Według Candido widać w tym było rozdwojenie społeczne – na Brazylię 
prawa bogatych, czyli świat władzy i na Brazylię bezprawia biednych, czyli świat 
pracy. Pomiędzy tymi dwoma światami istniał jeszcze trzeci – ludzi już wolnych, 
ale jeszcze nie bogatych, ludzi pracy bez władzy, którzy nie musieli już żyć w bez-
prawiu, ale jeszcze nie awansowali do grona obywateli pierwszej kategorii. To śro-
dowisko drobnych przedsiębiorców, handlarzy, pracowników fizycznych. I właśnie 
to środowisko „małej burżuazji” zostało sportretowane w powieści Almeidy, który 
głównym bohaterem uczynił milicjanta, Leonardo Patakę.  

Klasy wyższej ani niższej Almeida prawie nie zauważał. Cała powieść osa-
dzona jest w środowisku „pośrednim”. Wyłaniał się z tego candidowski motyw dia-
lektyki – mała burżuazja tworzyła nową wartość, pomiędzy ładem i bezładem, 
prawdziwie brazylijski typ balansujący na granicy jednego i drugiego świata, typ 
malandro, nicponia. W świecie malandro następowało zawieszenie osądu moralne-
go, wina jako jasno zdefiniowana kategoria aksjonormatywna nie istniała. To świat, 
w którym konkubinat równoległy był do małżeństwa, honor do zdrady, a uczciwość 
do oszustwa. Wielu bohaterów powieści, a przede wszystkim główny, prezentowało 
taką właśnie postawę – wyborów sytuacyjnych, w których raz kierowali się normą 
prawa, raz bezprawia, a kiedy indziej nadawali zachowaniu bezprawnemu ocenę 
pozytywną. Taki sposób działania upowszechniał się w wyniku zaskakującej funk-
cjonalności w praktyce. W środowisku drobnego mieszczaństwa ta funkcjonalność 
wytworzyła etos społeczeństwa przysługi – czyli sieci wzajemnych powiązań pole-
gających na wymianie korzyści na drodze nieformalnej. Oddanie lub skorzystanie 
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z przysługi opłacało się bardziej niż podporządkowanie się normom prawa, które 
w wielu kwestiach stawiały drobnym mieszczanom zaporę nie do przebycia (Arnt, 
2010: 8). Świat malandro był więc światem bez winy, bo „w Brazylii jednostki lub 
grupy (...) nigdy nie miały obsesji prawa jako idei zbyt abstrakcyjnej” (Candido, 
1970: 83). Amoralność malandro zmniejszała napięcia emocjonalne, eliminowała 
rozterki duchowe, rozwiązywała dramaty sumienia. Odtworzona przez Almeidę 
Brazylia w interpretacji Candido jawiła się jako przeciwieństwo anglosaskiej mo-
ralności i społeczeństwa funkcjonującego w oparciu o prawo, jako przestrzeń kultu-
rowa tworząca własne wzory życia społecznego. Lawirowanie między skrajnymi 
wartościami w powieści Almeidy zostało literacko utrwalone jako nowy model ety-
ki brazylijskiego mieszczaństwa, wielokrotnie później powracający w innych utwo-
rach. Balansowanie na granicy określonego porządku i jego braku samo było testem 
obowiązujących reguł. Wobec braku norm stałych – powstawały więc ruchome 
(Ramassote, 2008). I brazylijska moralność bez moralności, gdzie granice dobra 
i zła zacierały się same.  

Wracając do brazylijskości malandro Candido wskazywał na to, jak z pers-
pektywy literackiej archetyp lokalnego nicponia różnił się od europejskiego „ło-
trzyka”, bohatera literatury łotrzykowskiej. Kształtował się on mianowicie w wyni-
ku przemian społecznych i charakteryzował całe środowisko, podczas gdy orygi-
nalny łotrzyk stawał się nim w wyniku konkretnych okoliczności. Nicpoństwo to 
zatem cecha naturalna dla określonej grupy; łotrostwo to cecha nabyta przez daną 
osobę. Nicpoń nie dawał się sprowadzić do kategorii antybohatera; Leonardo Pataca 
stawał się typem lokalnym - „pierwszym wielkim malandro w powieści brazylij-
skiej” (Candido, 1970: 70), uosabiał postawę i sposób myślenia, które kilkadziesiąt 
lat późnej Mário de Andrade w „Macunaimie” podniesie do kategorii brazylijskiego 
symbolu narodowego.  

Według Candido postać Leonardo Pataki stanowiła bardzo typowy dla bra-
zylijskiego charakteru narodowego „wzór” zachowań. To nicpoństwo okazało się 
lokalnym sposobem życia i kształtowało lokalną kulturę, która opierając się na ob-
cych regułach (przeszczepionych przez portugalskie elity w postaci prawa, z jednej 
strony i powstałych w wyniku portugalskiego bezprawia wobec afrykańskich nie-
wolników, z drugiej) wymykała się im jednocześnie i spontanicznie tworzyła włas-
ne mechanizmy. Prawdziwa brazylijskość powstawała w wyniku dialektycznego 
starcia oficjalnych norm z tradycją patriarchalnej umowności zachowań. 

Candido bynajmniej nie odkrywał nowej i nieznanej cechy brazylijskości. 
Powszechnie znana była przecież koncepcja człowieka serdecznego Sérgio Buarque 
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de Holandy, w której kanony zachowań arystokracji ziemskiej w okresie wczesnego 
cesarstwa przenikały do kształtującej się obyczajowości miejskiej. Nicpoństwo blis-
kie jest także pojęciu „sposobiku” (jeitinho). W ujęciu Candido bardziej jednak 
chodziło o wskazanie na inną kwestię. Tak jak Buarque de Holanda przedstawił 
swoją koncepcję w latach trzydziestych XX wieku, a „sposobik” spopularyzował 
się nieco później, tak cechy brazylijskiego malandro Candido, po pierwsze, odkry-
wa w powieści z połowy XIX wieku, a po drugie, pokazuje je jako dialektyczną 
wypadkową dwóch skrajności. Podczas gdy Sérgio Buarque de Holanda pokazywał, 
jak stara Brazylia przenikała do nowej, tak Candido – jak stara i nowa Brazylia zos-
tały „wykorzystane” przez miejskiego nicponia do wypracowania specyficznie bra-
zylijskiej moralnej neutralności – stworzenia oryginalnego, własnego sposobu i dro-
gi życia.  

Brazylijskość: model dialektyczny versus ideologiczny  

Recepcja prac Antonio Candido była zmienna w czasie i zależna od dwóch 
zasadniczych czynników. Po pierwsze, teksty w swojej treści czysto naukowe i kry-
tyczno-literackie przyjmowano z zainteresowaniem i uwagą, nierzadko podziwem, 
choć odbiór ten z rzadka rozszerzał się na środowiska pozaakademickie. Po drugie, 
im bardziej pisma Candido określał klucz ideologiczny, tym bardziej można wska-
zywać na zrozumiałą regułę przychylnego odbioru w kręgach lewicowych i przy-
najmniej dużej rezerwy w konserwatywnych.  

Najsłynniejsza kontrowersja związana z twórczością Candido dotyczy For-
mação... i wspomnianego już pominięcia baroku w odtwarzaniu dziejów brazylijs-
kiej literatury. Kluczowym wyrazem tego stanowiska był tekst Haroldo de Camposa 
z 1989 roku – „O Seqüestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira: o ca-
so de Gregório de Matos”. Autor twierdził w nim, że zawężenie procesu formowa-
nia się literatury brazylijskiej do arkadyzmu i romantyzmu było po prostu fałszywe. 
Literatura narodowa zaczęła się formować wcześniej jako autonomiczne lokalne 
zjawisko, co w konsekwencji zaprzeczać miało także candidowskiej tezie o jej czy-
sto portugalskim rodowodzie. Campos odrzucał koncepcję literatury brazylijskiej 
jako odgałęzienia portugalskiej, nie mówiąc już o odrzuceniu stwierdzenia o jej 
ubóstwie i „gorszości”. Stanowisko w obronie Candido zajął Roberto Schwarz pu-
blikując w 1999 roku esej „Os sete fôlegos de um livro”. Jako uczeń Candido był 
szczególnie wyczulony na ideologiczny podtekst każdej krytyki. A nie było żadną 
tajemnicą, że Haroldo de Campos należał w przeszłości do środowiska Noigandres, 
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forsującego wizję narodowej rzeczywistości w opozycji do ludowo-narodowej le-
wicowej retoryki członków redakcji Clima (czyli między innymi samego Candido). 
W tym kontekście teza Camposa traciła więc charakter rzeczowej wymiany argu-
mentów. Schwarz wyjaśniał, że każde dzieło porządkuje określona struktura logicz-
na, a w przypadku dzieła Candido jest ona dokładnie wyłożona i konsekwentnie 
przestrzegana w całym tekście. Kontrowersja dotycząca pominięcia baroku jest tak 
naprawdę konsekwencją różnic definicyjnych dotyczących tego, czym literatura na-
rodowa tak naprawdę jest. Candido swoje dzieło skomponował zgodnie z zapropo-
nowaną przez siebie definicją – ewentualna krytyka powinna więc dotyczyć wy-
łącznie tego związku, a nie potencjalnej zgodności z innymi definicjami.  

Myśl Antonio Candido nie stanowi w dziejach brazylijskiej refleksji naro-
dowej samotnej wyspy. Wyraźnie widać intelektualne linie pokrewieństwa z wcześ-
niejszymi lub współczesnymi autorowi nurtami interpretacyjnymi. Powiązania te 
jednak wymykają się łatwej generalizacji, gdyż odwołują się do dwóch, zgoła od-
miennych tradycji. Pierwszą z nich symbolizuje postać Sílvio Romero, drugą – Caio 
Prado Júnior.  

Trudno zaprzeczyć, że Antonio Candido jest w pewnym stopniu dłużni-
kiem Sílvio Romero. Z pracami Romero (Malinowski, 2008) zetknął się bardzo 
wcześnie, ponieważ to one zainspirowały go do powzięcia własnych poszukiwań. 
Należy zaznaczyć, że to Romero właśnie, w 1888 roku, przedstawił pierwsze peł-
nowartościowe opracowanie historii literatury brazylijskiej – czyli z założenia coś, 
co Candido powtórzył 70 lat później. Romero przyjął w swym opisie perspektywę 
socjologiczną – podobnie jak potem Candido. Obu badaczy interesowało odkrywa-
nie związków pomiędzy procesami społecznymi i produkcją literacką danych cza-
sów. Obaj poszukiwali form ludowej partycypacji literackiej. Dla obu literatura nie 
była tylko zbiorem tekstów, lecz zbiorem kontekstów. Słynnemu poprzednikowi 
poświęcił Candido swoją pierwszą książkę, jakby w oparciu o doświadczenie XIX-
wiecznego badacza, szukając dla siebie właściwego podejścia metodologicznego. 
Pomimo tych związków, obu intelektualistów wiele elementów także dzieliło. Ro-
mero przyjmował stanowisko oceniające, Candido dążył do bezstronnego (przy-
najmniej w założeniu) obiektywizmu. Romero przedstawiał literaturę brazylijską 
przez pryzmat kategorii rasowych. Było dla niego ważne jak danego autora czy 
zjawisko można było określić w perspektywie rodowodu etnicznego czy typologii 
środowiskowej. Na ten wstępny podział nakładał następnie osąd literacki. Zgodnie 
z duchem swoich czasów – nie odnajdywał, poza wyjątkami, przykładów literatury 
wysokiej jakości tworzonej przez autorów pochodzenia afrykańskiego czy indiańs-
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kiego. Był zwolennikiem wybielającego metysażu, co dawał wyraz w wielu swoich, 
także nie krytyczno-literackich, pracach. Tymczasem osąd literacki u Candido zos-
tał zawieszony – on wprawdzie wychodził z założenia, że cała literatura brazylijska 
była niskiej jakości, ale to w ogóle nie stanowiło żadnego problemu badawczego. 
Nie jakości należało szukać, lecz zjawiska literackiego jako zjawiska społecznego. 
Nie interesowała go odpowiedź na pytanie o to, czy dane dzieło dobrze pokazywało 
rzeczywistość, lecz o to, jak ją pokazywało. Jeśli mamy do czynienia z literaturą 
odpowiadającą candidowskiej definicji systemu, to ona sama jest już zjawiskiem 
społecznym, niezależnie od swej literackiej wartości. I tak jak Candido czerpał z 
określonych wzorców metodologicznych Romero, tak z drugiej strony, część aksjo-
normatywną tej metodologii odrzucał.  

Drugą tradycją intelektualną, z którą „dialogował” Candido była szeroko 
rozumiana brazylijska lewica. W dialektyce Candido widać nawiązania do prac in-
nych autorów odwołujących się w mniejszym lub większym stopniu do doktryny 
marksizmu. Najbardziej oczywistym punktem odniesienia może tu być Caio Prado 
Júnior. Obu myślicieli ł ączyło dążenie do odkrywania dialektyki procesów społecz-
nych w Brazylii. Carlos Guilherme Mota twierdził wręcz, że Formação da literatu-
ra brasileira Antonio Candido to druga najbardziej znacząca dialektyczna analiza 
Brazylii, po Formação do Brasil contemporâneo Caio Prado (Mota, 1977: 175). 
Jednak u Caio Prado Júniora dialektyka odnosiła się bardziej do sfery społeczno-
ekonomicznej (Malinowski, 2014), u Candido – do społeczno-literackiej. Caio Pra-
do poszukiwał brazylijskości w badaniu historycznej roli określonych środowisk 
społecznych, Candido natomiast odtwarzał je w identyfikowanych syntezach zja-
wisk literackich. W niektórych aspektach drogi obu intelektualistów rozchodziły się 
jeszcze bardziej. Tak jak Caio Prado odnajdywał rdzeń potencjalnej prawdziwej 
Brazylii w „pozasystemowej” przestrzeni społecznej (gdzie pojęcie „systemu” 
określało kolonialną strukturę gospodarczą jako instrument portugalskiej władzy), 
tak Candido prawdziwą literaturę narodową widział właśnie jako system (gdzie po-
jęcie „systemu” dotyczyło określonego związku twórcy, dzieła i odbiorcy).  

Candido twierdził, że dualizm i postrzeganie Brazylii jako zbioru przeci-
wieństw, kontrastów i różnic (w kontekście kulturowym czy cywilizacyjnym) to 
perspektywa europejska, zewnętrzna. Prawdziwsza była perspektywa lokalna, bra-
zylijska – która łączyła składniki tego dualizmu w dialektyczną syntezę. Dla Candi-
do kolonialne dziedzictwo portugalskości było kulturowym atrybutem procesu na-
rodowotwórczego, a nie jego przeszkodą. Według niego, brazylijskość formowała 
się dialektycznie, a Candido pokazywał to w różnych perspektywach. W Os parcei-
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ros do Rio Bonito odtwarzał dialektykę tradycji rustykalnej i nowoczesności, 
w Formação da literatura brasileira szukał syntezy uniwersalności i lokalności, 
w Dialética de malandragem pokazywał Brazylię w przestrzeni między elitami 
i niewolnictwem. Poza tym sama postać autora stanowiła pewną umowną syntezę 
brazylijskiego regionalizmu, gdyż łączył on w swym życiorysie symbolikę Rio de 
Janeiro (gdzie się urodził), Minas Gerais (gdzie spędził młodość) i São Paulo 
(z którym od 1937 roku związał całe swoje życie zawodowe). 

Candido nawet w nurcie lewicowej tradycji intelektualnej, jak widać, za-
chował autonomię. Swoje koncepcje tworzył zgodnie z pewnym paradygmatem 
ideologicznym, choć wiele tez stawiał bez oglądania się na opinię własnego środo-
wiska ani tym bardziej krytyków. Socjalistą deklarował się do końca życia, ale so-
cjalizm określał dość szeroko jako „wszystkie tendencje, które mówią, że człowiek 
ma podążać w kierunku równości, że jest on wytwórcą bogactwa i że nie może być 
wykorzystywany” (Tavares, 2011). Socjalizm nie był dla niego klasyczną walką 
klas, lecz przede wszystkim drogą ku równości. Nie był radykałem działającym 
w imieniu klasy robotniczej, ale radykałem w imieniu narodu, tworzonego przede 
wszystkim przez lud, ale i także klasę średnią.  

Najczęściej osobę Antonio Candido kojarzy się z przełomem w brazylijs-
kiej tradycji krytyczno-literackiej. Jednak takie odczytywanie jego twórczości było-
by mocno niepełne, gdyż od początku pozostawała ona głęboko zakorzeniona w pa-
radygmacie poszukiwania brazylijskości. Tak jak inni intelektualiści koncentrowali 
swe poszukiwania na zagadnieniach związanych z rasowo-etniczną kompozycją na-
rodu, formułą cywilizacji, kształtem edukacji, wymiarami religijności, psychologią 
zbiorową, czy interpretacją historii, tak Candido przyjmował perspektywę, w której 
sam posiadał największe kompetencje – literaturoznawczą. Po przyjęciu precyzyj-
nego podejścia teoretycznego, ta perspektywa pokazywała niezbicie, iż dzieje pow-
stawania i utrwalania się brazylijskiej świadomości narodowej, odnajdywania swo-
jej własnej formy ekspresji, miały swoje odbicie w zjawiskach literackich i zjawi-
ska literackie, stanowiąc część tych procesów, same je współtworzyły. Brazylij-
skość wyobrażona (literacka) stanowiła przedłużenie brazylijskości rzeczywistej. 
Dla Candido literatura nie była tylko treścią słów, ale przede wszystkim częścią lo-
kalnej rzeczywistości społecznej i kultury. 

Literatura w myśli Candido stanowiła sublimację myśli brazylijskiej – pod 
warunkiem właściwego jej odczytania. Tak jak zwykły odbiorca „widzi” tylko jej 
treść w pryzmacie własnej wrażliwości, tak krytyk literacki dysponuje metodami, 
aby w odkrywaniu związków, zależności, podobieństw i różnic odtworzyć mapę 



STUDIA – ESEJE  Mariusz Malinowski  
 

26 Ameryka Łacińska, 3 (93) 2016, ss. 7-27 

kulturowej ekspresji danego społeczeństwa czy narodu, ponieważ w literaturze na 
swój sposób też się realizuje świadomość narodowa. Jednocześnie, pewne zjawiska 
widać w niej o wiele wyraźniej niż w innych przestrzeniach interpretacyjnych: for-
mułę zmagania się lokalnych elementów kulturowych z adaptowaniem wpływów 
uniwersalnych i poszukiwanie właściwych proporcji pomiędzy obydwiema skrajno-
ściami.  

W literaturze przestrzeń wyobrażenia jest czymś uniwersalnym. Kontekst 
sytuacyjny – czymś partykularnym. Dlatego socjolog może i powinien dzieło lite-
rackie traktować jako dokument – nie w rozumieniu historycznym, ale socjologicz-
nym właśnie, ponieważ literatura w swojej fikcyjności jako forma pokazania cze-
goś, czego nie ma, stanowi pewną inwencję, coś innego i nowego, co w pewnym 
stopniu „wzbogaca” rzeczywistość. A więc przez to dodanie literackiej wartości 
zmienia rzeczywistość – choćby tylko w zakresie symbolicznym. Rzeczywistość 
i jej wyobrażenie to coś więcej niż tylko sama rzeczywistość. W samym tekście za-
chodzi pewna „transfiguracja” rzeczywistości, tekst jest przyczyną i skutkiem tej 
transfiguracji.  

Ale konstruktywistyczna teza o uformowaniu się świadomości narodowej 
w perspektywie literackiej nie idzie w parze z candidowską interpretacją współczes-
nej mu Brazylii jako kraju. Kultura się uformowała, lecz nie zdążyło tego jeszcze 
uczynić państwo. W nim ciągle nierozwiązany pozostawał rozdźwięk pomiędzy 
wpływami i znaczeniem elit oraz marginalizacją reszty społeczeństwa. W praktyce 
społeczno-politycznej, Brazylia miała jeszcze zadanie do wykonania – wyrównanie 
szans, proporcjonalną dystrybucję dochodu i zwiększenie partycypacji społecznej 
ludzi pracy. Ten postulat zmiany społecznej powracał u Candido w wielu tekstach 
poświęconych brazylijskiej kondycji politycznej. Być może uformowana już kultura 
brazylijska stanowiła tezę dla antytezy społecznych dysproporcji, a ostateczną syn-
tezą miała się stać w przyszłości prawdziwa Brazylia? Candido nie formułował 
wprawdzie takiego wniosku, ale być może byłby on bliski jego intencjom. Tylko 
jak mogłaby wyglądać taka synteza brazylijskości? Sam Candido, który chętnie 
stawiał diagnozy, powstrzymywał się jednak od prognoz, bo, jak sam powiedział 
w wywiadzie, udzielonym w wieku 93 lat, u schyłku życia poświęconego w całości 
zrozumieniu swojej ojczyzny: „Brazylia jest dla mnie tajemnicą” (Tavares, 2011).  
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