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Podróże narratorów ze świata 
Księgi tysiąca i jednej nocy

I. Rozterki

Najpierw przyszło mi do głowy, że napiszę tekst o tym, jak Stanisław Balbus czyta 
i analizuje Arystotelesa. Temat – rzeka, pomyślałem i zająłem się zaledwie fabułą 
w rozumieniu Stagiryty, co dało rezultat dokładnie odwrotny i przewrotny zara-
zem: wyszło bowiem na to, że napiszę tekst o tym, co Arystoteles powiada o poj-
mowaniu narracji przez Balbusa, bo przecież wielki Grek zajmował się fabułą, ale 
nie tak namiętnie i wielostronnie jak Profesor. Jedna rzecz, co prawda, dawała 
szansę na uratowanie konceptu, mianowicie problematyka nawiązań i kontamina-
cji, ale to z kolei wymagało niezwykle wnikliwej lektury stosu prac na ten temat, 
do tego wyrażanych w mowie postmodernistów, do której piszący te słowa ma 
ograniczoną cierpliwość. 

Znalazł się jednak punkt oparcia: jest nim dla mnie zwykle ironiczny Słowacki. 
Ponieważ Stanisław Balbus głęboko i jasno zarazem pisał o Beniowskim, przecież 
nie tylko ze względu na Gombrowicza czy gawędę szlachecką, jak w Między styla-
mi1, ale opisując i poddając hermeneutycznym lekturom świat pogranicznej kon-
stelacji stylów poety, przeto Słowacki miał być jakąś deską ratunku. Któż jednak 
chwyta się mistyka i w dodatku wierzy, że ocaleje? A do tego widmo tysięcy stron 
do czytania, przypominanie sobie artykułów już kiedyś czytanych i teraz ułożo-
nych w pudełku. Była wszakże jedna droga ocalenia woli napisania tekstu: po-
wiązanie romansu rycerskiego z poematem dygresyjnym, analiza sposobu, w jaki 
wysoki, „rycerski” tryb opowiadania wplata się w narracje poematu dygresyjnego. 

1 S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996, wyd. II, zwłaszcza rozdział Reminiscencja stylistyczna, 
s. 280 i n.
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Próbowałem więc ujrzeć i nt e r l a c j e  wewnątrz poematu, ale okazało się, że sta-
nowią one nie kontynuacje opowiadania, ale wyodrębniają swoje własne ramy 
modalne i w nich – jak pszczoły w ramce włożonej do ula – konstruują po prostu 
nowele.

Nie romans rycerski zatem, ale opowieść, której tematem jest sposób opowia-
dania, byłaby tu więc tradycją kluczową. W moich tańcach dokoła poszukiwanego 
tematu objawił się zatem także pewien porządek (dlatego w ogóle ten wstęp piszę): 
znalezienie sposobu pisania o tym, że się chce coś napisać. Albo mówienie o tym, 
że to a tamto zamierza się powiedzieć. Zatrzymanie homo sapiens na inventio i ta-
kim obchodzeniu się z nią, że przybiera pozory elocutio, a jak je już zdobędzie, to 
sama staje się swoją własną zamkniętą i żądającą hermeneutyki rzeczywistością. 
Zauważyłem też, że istota tego przechodzenia z poziomu na poziom jest właściwie 
opętaniem, by zapisać wszystko, co przychodzi do głowy, nawet to, co piszę w tym 
wstępie. I poczułem się jak narrator zamykający się sam w poetyce siratu2, jak ten 
niesamowity i straszliwy wujaszek Sindbada Żeglarza, Tarabuk, zaczynający od 
pisania tekstów na kartkach papierowych i na pergaminie, przechodzący przez 
etap oralnych sposobów przekazu tekstów bezmyślnym, lecz chytrym panienkom, 
a kończący na idealnym, choć bolesnym sposobie utrwalenia dzieła, czyli na wyta-
tuowaniu znakami pisma najpierw części ciała widzianych własnymi oczyma, po-
tem i pleców także. Miało dojść również do przedruku; obdarowany wolą testatora 
Sindbad, żeniąc wuja i siebie również wiążąc małżeństwem, przestał opowiadać, 
i to zapewne w najciekawszym momencie swego życia: gdyby stał się wytatuo-
wanym Maorysem, w sukurs przyszłaby interpretacja archetypowa. Lecz niestety: 
tym razem nie przyjdzie.

Chcę zatem napisać tekst o konstrukcji opowiadania będącego jakimś odnie-
sieniem do Księgi tysiąca i jednej nocy3 i o postaci stworzonej przez Bolesława Le-
śmiana; postaci Sindbada Żeglarza, który wypływa z portu pod nazwą Opowieść 
o Sindbadzie, a ujawnia się po nadejściu pięćset trzydziestej siódmej nocy Szachri-
jara i Szeherezady. Jak to w morskiej podróży, nie wiem, czy dopłynę.

II. Opowiadanie (układ horyzontalny)

Kompozycja Księgi tysiąca i jednej nocy czyni ze świata przedstawionego dzieła 
układ wielostopniowy. Na pierwszym stopniu znajduje się określona sytuacja fa-
bularna odwołująca czytelnika (słuchacza) do rozpowszechnionej wiedzy dostęp-

2 Na ten temat zob. D. Madeyska, Poetyka siratu. Studium o arabskim romansie rycerskim, Roz-
prawy Uniwersytetu Warszawskiego 1993.

3 Korzystam z wydania: Księga tysiąca i jednej nocy. Wstęp i red. naukowa T. Lewicki, red. A. Mio-
dońska-Susułowa [wielu tłumaczy], Warszawa 1973. Opowieść o Sindbadzie znajduje się w tomie IV.
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nej narratorowi, ale w zupełności pojętej przez Allaha, że był niegdyś w dawnych 
czasach, w minionych wiekach i stuleciach, król pewien z Sasanidów znakomitych, 
pan rycerstwa i świty, niewolników i sług. Opowieść o królu Szachrijarze i jego bra-
cie królu Szachzamanie, o ich podobnych w gruncie rzeczy zawodach miłosnych 
i o wyzbyciu się wiary w wierność małżonek wypełnia tę pierwszą ramę narracji, 
przy czym wydarzenia opowiadane na przemian przez królów, unaocznione przez 
interwencyjnie wprowadzane opowieści narratora, stanowią całość symetryczną 
i zamkniętą, dają się przedstawić jako mandala. Dla budowy wielostopniowego 
układu narracji ważne jest to, że uczestnik pierwszej sytuacji fabularnej występuje 
jako narrator drugiej, bowiem pierwszy stopień stanowi ramę kompozycyjną dla 
opowiadań znajdujących się na drugim stopniu. Narrator wprowadza także postać 
Wezyra, ojca córek o smukłych kształtach, wielce pięknych i pełnych urody, które 
budują w kompozycji dzieła układ paralelny do królów, lecz z tego układu dla ca-
łości opowieści jako prymarny zostanie zawiązany jeden: króla Szachrijara i córki 
Wezyra, Szeherezady. Tę właśnie postać przejmuje narrator z pierwszego stopnia 
opowiadania i to ona przejmuje jego głos, tak dominujący przecież na samym po-
czątku dzieła.

O narratorze tym wiemy w zasadzie niewiele: wzywa Allaha, podaje liczbę 
kolejnych nocy, mówi, kiedy Szeherezada przerywa swą opowieść, zdradza ka-
lendarium życia erotycznego władcy, czasem wydłuża czas trwania nocy, czasem 
dokuczliwie go skraca, w sposób typowy zajmuje się losami Szeherezady, mierzy 
czyny wartością praw moralnych islamu, a nade wszystko, co typowe dla poety-
ki siratu i dla konstrukcji hinduskich ksiąg (w rodzaju Pańćatantry4), uprawdo-
podobnia swoją wypowiedź przez odwołania do wcześniej powstałych ksiąg i do 
powszechnie znanych legend. Służą temu również określenia, które nazwę fama-
tycznymi (od łac. fuit fama): „mówiono, że”, „słyszano, że”, „prawią, że”... I jeszcze 
jedno, bardzo ważne potwierdzenie powagi postaci narratora i jego prawdomów-
ności: fakt, że opowiada, że ma prawo opowiadać i że wie, jak to robić. Nie tyle 
bowiem oczywista rola narratora ramowego, polegająca na ukazywaniu dystansu 
czasowego, jaki dzieli poszczególne poziomy narracji jest tu pierwszoplanowa, ile 
odwołanie się do pewnego wyróżnionego stanu osoby posiadającej zdolność opo-
wiadania fabuły, zdolność nadaną przez Allaha. Narrator posiada wiedzę pozwa-
lającą mu nawet ustalać stosunek słuchacza (czytelnika) do narratora opowiadań 
i może właśnie dlatego jest postacią w zasadzie anonimową. W planie fabularnym 
dzieła jest o tyle istotny, że wprowadza postać Szeherezady.

Zauważmy jednak, że Szeherezada jest też ważna o tyle, o ile spełnia swą rolę 
opowiadacza. Wnosi koloryt miasta, w którym się znajduje (Bagdadu), konkre-
tyzuje się jako postać historyczna i rzeczywiście istniejąca. Spełnia to wszakże 

4 Pięcioksiąg, obejmujący swoim zakresem różnego rodzaju legendy, opowieści przykładne, mo-
ralne i heroiczne opowiastki, bajki, napomnienia, pieśni.
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jeden podstawowy cel: uprawdopodobnia wypowiedzi narratora ramowego. To 
natomiast narracja personalna bohaterki konstruuje istniejący w opowiadaniach 
wektor zagrożenia życia, nachylenie procesu opowiadania ku takiemu momento-
wi, w którym ciekawość dalszego ciągu opowieści będzie większa niż przekonanie 
o potrzebie unicestwienia każdej kobiety. Tak właśnie dzieje się dlatego, że Sze-
herezada nigdy nie jest obecna w świecie, o którym opowiada. Jest, a zarazem jej 
nie ma. Staje się czystym procesem opowiadania, ukrywa się za postaciami, które 
przywołuje, i to one przejmują w swoich opowieściach wszystko, co stanowi o za-
wieszeniu czy napinaniu akcji. Postaci przywołane przez Szeherezadę mają inny 
niż ona status w ramach wielostopniowej narracji. Tak jest przecież z Sindbadem 
Żeglarzem, który występuje jako postać świata przedstawionego, ale jako postać 
przez siebie przekazana. Sindbad Żeglarz mówi o sobie, o swoim losie, o swojej 
desperacji podróżniczej i o swoich mocach (dzięki Allahowi jednakże) wyrwania 
się z opresji. To właśnie ów gąszcz przygód i niezwykła algebra nieocalonych i oca-
lonego z burz, zamętu, fal morskich i ognia paradoksalnie urealnia świat Sind-
bada Żeglarza, dowodzi prawdy jego zdarzeń i sam Sindbad uprawdopodobnia 
świat przez siebie stworzony. W dodatku wprowadzający temat słuchania o tych 
zdarzeniach Sindbad Tragarz poprawia lub dopowiada niektóre słowa Sindbadowi 
Żeglarzowi, zatem sam wpływa na jego opowiadanie już wewnątrz skonstruowa-
nej sytuacji narracyjnej. Model ten przypomina inny, wprowadzony przez opowia-
dania Szeherezady: Żeglarz przywołuje swój los jako ciągłą walkę z nadchodzącą 
śmiercią, samo opowiadanie zaś – jako dowód przeżycia, ocalenia i zdolności opo-
wiadania o tym, co się stało. W tym sensie Sindbad Żeglarz jest odpowiednikiem 
Szeherezady, bo przecież opowiadanie i w jej przypadku jest rezultatem uniknięcia 
śmierci. Zasadą konstrukcji horyzontalnej opowiadania w Księdze tysiąca i jednej 
nocy jest to, że wielu narratorów, niezależnie od poziomu opowiadania, na któ-
rym występują, nie wchodzi we wzajemne układy, nie uzależniają się jeden od 
drugiego, nie wtrącają się w inne opowiadania. Role są znane i przydzielone zgod-
nie z hinduską i perską tradycją: w opowieści nie można ingerować, nie wolno 
ich przerywać, gość słucha – pan domu opowiada (Sindbad Tragarz – Sindbad 
Żeglarz) lub władca słucha – niewolnik go zaciekawia opowiadaniem (Szachri-
jar – Szeherezada). Zachowanie tego układu dowodzi przede wszystkim jednego: 
prawdziwości opowiadanych historii. Tylko zamącenie toku słuchania i opowiada-
nia oraz zburzenie tradycyjnych ról w przekazywaniu opowieści mogłoby dowieść 
fałszu w każdej opowiedzianej historii. Dlatego też trudno wskazywać podobień-
stwa z Dekameronem Boccaccia na przykład, a już w ogóle z powieściami i poe-
matami dygresyjnymi czy romansem rycerskim (co częste zresztą), ponieważ inne 
są wschodnie zasady mówienia prawdy i fałszu, inaczej rozumie się prawdopodo-
bieństwo. Mimesis bowiem polega na odpowiedniości sytuacji przedstawienia czy 
wygłoszenia (stosowność), a nie na naśladowaniu zdarzeń zamkniętych i kompo-
nujących świat przedstawiony. 
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III. Przystanek Ohio

Jakby antysymetrią Księgi tysiąca i jednej nocy jest dramatyzacja, raczej zaś: ciąg 
dramatyczny (dramaticule) Samuela Becketta Ohio Impromptu. Tematem akcji 
jest czytanie dawno już przeczytanego fragmentu tekstu. Bohaterowie to Słuchacz 
i Czytający. Problem, tematyzowany jako rytmiczny nawrót w narracji, wyraża 
zdanie: „niewiele zostało już do opowiedzenia”. I byłoby tak zawsze, gdyby nie to, 
że Czytający – jak zawsze – natrafi a na odwołanie do strony już wcześniej przeczy-
tanej, do której zamierza wrócić, czyli odwołać się do wcześniejszego akapitu. Słu-
chacz daje znak, że nastąpiło przerwanie lektury, i Czytający wraca w rygory spo-
legliwej i posłusznej lektury ciągu dalszego, który jest t a k i  s am, a w każdym razie 
pr aw i e  t a k i  s am, jak poprzednie fragmenty. Zauważmy jednak, że ten pozorny 
przypadek (?), jedyne zresztą zdarzenie w sensie dramaturgicznym utworu, będzie 
każdorazowo wznawiany, ilekroć sztuka będzie czytana, słuchana, grana. 

Jest to oczywiście impromptu, utwór-nieutwór; nie jest to improwizacja ani 
szkic, lecz przygotowanie utworu z określeniem jego dominanty, zatem coś w ro-
dzaju wykresu krzywej, trzyczęściowej zwykle, w której centrum, symetrycznie 
utkwione zresztą, tkwi zdarzenie. Tematem impromptu jest ono samo, tematem 
gry jest gra, tematem formy jest sama forma. „Niewiele zostało do opowiedzenia”, 
bohaterowie zginą, rozsypią się i rozpadną zgodnie z geometrią szczątków. Popioły 
będą krystalicznie czyste. To Beckettowski koniec siratu. Podobnie, jak Końcówka 
była końcem tragedii i zamykała Edypa Króla Sofoklesa wraz z jego wiekową tra-
dycją, Radosne dni podawały w wątpliwość dramat w ogóle, tak Ohio Impromptu 
unicestwia dzieje opowiadania w dramacie jako formy istnienia postaci mówiącej 
w dramacie. Szeherezada żyje, bo opowiada, Czytelnik Becketta ma już niewiele 
do opowiedzenia i potem w ogóle go już nigdy nie będzie. Kiedy już powie to, co 
ma do wysłuchania Słuchacz. Przecież to, co Czytający mówi, jest tekstem napisa-
nym przez Słuchacza! Czyta życie Słuchacza, który to życie właśnie słucha.

Zagadnienie to jest jednak jeszcze bardziej skomplikowane, dotyczy bowiem 
umieszczania opowiadania w dramacie. Jak w zakończeniu Nienazywanego: „Nie 
mogę już. Muszę jeszcze”, pojawia się tu ów „atak na l o go c e nt r y z m  i Kartezjań-
ski wszechświat”5, tak w samym tekście dramatyzacji w Ohio tekst czytany, para-
doksalnie, „obwieszcza wszelką nieobecność”, a taki przypadek rozważał przecież 
Derrida6. Akcja w dramatyzacji Becketta jest przeciwko temu, co jest mówione, 
a więc, z punktu widzenia dramaturgii obraca się przeciw tekstowi, jest dalece cho-
robliwą afazją wypowiedzi. Impromptu jest oczywiście koncertem na jeden głos, 
soliloquium, Czytający to instrument, Słuchacz to dyrygent, jak chciał przywołany 

5 S.E. Gontarski, „Ohio Impromptu”. Gra przeciw tekstowi, przeł. E. Jasińska, „Dialog” 1983, nr 3.
6 J. Derrida, Writing and Diff erence, Th e University of Chicago Press, 1978.
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już Gontarski. Co więcej: ten kto czyta, czyta dawno zamkniętą historię Słuchacza, 
czyta zatem jego życie i w tym czytaniu raz zatrzymuje się, na określonej, zawsze 
tej samej stronie, by „wrócić – nie wrócić” do przeczytanego dawno tekstu.

To, co po dramacie zostanie, to konkretna cyfra oznaczająca numer tej jednej 
strony, która (celowo bądź też przypadkiem) została oznaczona jako dominanta 
„powrotu – niepowrotu”. Strona czterdziesta, akapit czwarty:

Tam, na tym krańcu, znów ogarnął go dawny lek przed nocą. Po tak długiej przerwie, jakby 
nigdy go nie ogarniał. (pauza. Spogląda bliżej) Tak, po długiej przerwie, jakby nigdy go nie 
ogarniał. Straszliwe objawy opisane dokładnie na stronie czterdziestej akapit czwarty – (chce 
odwrócić stronicę do tyłu. Powstrzymany lewą ręką S, powraca do stronicy, na której przerwał) 
– wystąpiły tym razem ze zdwojoną siłą. Znowu miał białe noce. Jak wtedy, gdy jego serce 
było jeszcze młode. Bezsenne, bez krzepiącego snu, aż do – (przewraca stronicę) – zarania.

Pauza.
Niewiele już zostało do opowiedzenia. Pewnej nocy –7

[...]

To ta strona, cyfra (raczej: liczba) powrotu do poprzedniego tekstu we wcześ-
niejszym akapicie jest w centrum opowiadania. I cyfra ta, podobnie jak wymie-
niane przez narratora cyfry oraz liczby oznaczające kolejne noce Szeherezady jest 
tym, co pozostanie. Jak owa zbawienna tysięczna i pierwsza noc, oznajmująca da-
rowanie życia Szeherezadzie, jest otwarciem na wolność, tak też zbawienną dla 
męki bohatera Becketta będzie ostatnia noc czytania tekstu, taka mianowicie, że 
już nigdy strony nie zostaną na nowo przywołane i nie będzie powrotu do po-
przednich akapitów. 

„Postaci tak samo podobne”, jak mówi o tożsamości głos nagrany na taśmie 
magnetofonowej w Kołysance (Berceuse). Niewiarygodne, ale tekst ten powstał na 
zamówienie aktorki. Niewiarygodne, bo tekst Kołysanki jest prawie mistyczny, je-
śli coś może być „prawie mistyczne”, to znaczy: tak się go odbiera, jak Najświętszy 
Sakrament ostatni raz w życiu. Co zaś do Ohio Impromptu: tekst powstał na zamó-
wienie Stanleya Gontarskiego, który organizował konferencję naukową z okazji 
siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin Becketta w maju 1981 roku. Tytuł sym-
pozjum to: Samuel Beckett: Humanistic Perspectives. Właśnie w Ohio, w Th urber 
Th eater, na Uniwersytecie w Columbus (w stolicy stanu) wystawiono Impromptu 
w reżyserii Alana Schneidera. Oczywiście, Ohio to nie Dublin ani Paryż, nawet nie 
peryferie Londynu. To nudny, jałowy stan. Mgły i straceńcze klimaty unoszące się 
nad nudnym wolnym biegiem rzeki Ohio niemającej zamiaru rozlać się w Missi-
ssipi. W lejowym ujściu wód powstało wiele wysp, wysp nietrwałych, wzniesio-
nych samoistnie ze szlamu i mułu, z błota i odpadków produkcji rolniczej, z której 
słynął stan Ohio. O wyspie też mowa, a raczej o „owalu Łabędziej Wyspy” w Ohio 
Impromptu. Jankeskie Ohio country to głównie opowieść o wierności małżeńskiej, 

7 S. Beckett, Ohio Impromptu, przeł. A. Libera, „Dialog” 1983, nr 3.
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jakby było to zaletą związku u mormonów ze stanu Ohio! Wszyscy wiemy, rów-
nież z polskiej ludomiłej wersji pewnej ballady, że „nie ma już dziś takiej pary, 
jak w Ohio Mary i John”. Cóż taka Mary i cóż taki John robią, kiedy ich nie wi-
dać w pracy ani w kościele? Otóż oni czytają Księgę, po amerykańsku ułatwioną, 
Świętą Księgę. Ale nie czytają razem: jak to u mormonów czyta John, słucha Mary, 
a dziecko, najstarszy syn (ten musi być w porządnej rodzinie), paluszkiem wodzi 
po tekście i lękając się, że ojciec uderzy go, kiedy straci kontrolę nad miejscem, 
w którym wzrok ojca właśnie wyłuskuje angielską literkę, czyta wraz z nim. Jak 
w pokazanej lekturze w tekście Becketta. Jak w lekturach protestanckich w ogóle. 
Tekst jest tu sprawą tak ważną, bo jest zapisaną mową Boga, którego gniewu z po-
wodu ludzkiej nieuwagi należy się bać. Ten gniew jest znakiem kary Bożej, czyli 
okrutnej śmierci. 

A jak wystawić tekst (co to znaczy: wystawić tekst?), który sam jest poddany 
własnej autodestrukcji? Tylko czytając tekst, aż, jak w innym dziele, jak w Nacht 
und Traume i w Ustach, zamieni się w muzykę albo rytm otwieranych i zamyka-
nych ust.

Do wykonania Księgi tysiąca i jednej nocy potrzebne jest łóżko (dywan służy do 
obrad i reprezentuje styl podniosły spraw) oraz dwoje ludzi o przeciwnych tem-
peramentach i dopełniających się wzajem płciach. Potrzebny ten, kto mówi (po-
trzebna ta, która mówi), i ten, kto słucha. Warto pamiętać też o obecności głosu, 
który informuje, że nastąpił nowy dzień i że opowieść została przerwana. Zasada 
grzeczności nie pozwala jednak przerwać mówiącemu; gdyby tak się stało, mieli-
byśmy na Wschodzie początki techniki dygresyjnej, źródło ironicznego dystansu 
i gry z tekstem oraz jego autorem. Nie zostałaby więc uszanowana podstawowa 
zasada prawdziwości tego, co jest mówione. Przerwać może tylko Allah i to on 
wzywa na modły wraz z pojawieniem się pierwszego promienia słońca, naturalne-
go i boskiego znaku dla Szeherezady odtąd już milczącej. Opowieść musi się za-
cząć wraz z nadejściem lampy Allaha i jest to warunek utrzymania bytu w całości 
i ciągłości. Nie przerywa się i nie poprawia w trakcie lektury oraz słuchania – jak-
że inaczej niż w Ohio. Temu napomnieniu, jako parabola, służy pierwsza, a więc 
najważniejsza opowieść narratora ramowego: Opowieść o ośle, wole i gospodarzu. 
To najbardziej udialogizowana wewnętrznie część dzieła, poprzecinana cytatami, 
przywołaniami, wewnątrztekstowymi przypisami, które sprawiają, że chaos nimi 
wywołany objawia przed słuchaczem lęk Wezyra o życie Szeherezady, zdecydowa-
nej na skosztowanie królewskich eliksirów namiętności. Kiedy opowiadasz, zdaje 
się mówić Wezyr, zamknij drzwi, by nikt nie widział boleści, w jakiej rodzi się 
opowieść. 
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IV. Przystanek: Patriarsze Prudy

Potrzebna jest ławka i dwie osoby. Jak w dramacie Ławeczka Gelmana albo, na 
upartego, w Ożenku Gogola. Albo w klasztorze na Athos w Braciach Karamazow 
Dostojewskiego. Potrzebny jest koniecznie narrator, i jest, ale jego obecność szcze-
gólnie oraz wyraziście zaznacza się na początku drugiej części Mistrza i Małgo-
rzaty Bułhakowa8. Objawia się jako osoba wprowadzająca czytelnika w założoną 
sytuację dialogową. Ten czytelnik miałby bowiem twierdzić, że nie ma prawdzi-
wej miłości, na co narrator od razu odpowiada: „Któż ci powiedział, że nie ma...”. 
Przejmując inicjatywę fundatora opowieści, jest pewien, że to on właśnie przed-
stawi, jak wygląda prawdziwa miłość. Ma przygotowaną tezę i sporo argumentów, 
epizodów opowiadania, lecz paradoksalnie argumenty te podważą lub jedynie zre-
latywizują odważną tezę. W języku marksowskim nazywało się to obratitsja protiw 
swoji protiwpołożnosti.

Ponieważ teza zostaje mocno podważona, w epilogu mamy już postać narrato-
ra zszarzałego, ściśle określonego przez konwencję literacką, obolale zobiektywi-
zowanego, jakby narratora czytającego swój własny, ale nie taki, jak powinien być 
ostatecznie, tekst. Tylko z jednego zdania wiemy, że słyszał o całej przedstawionej 
historii i w dodatku od osób – jak by to powiedzieć – częściowo nietrzeźwych, 
a w dodatku pokrzywdzonych w teatrze przez Wolanda. W końcu narrator przy-
znaje, że opowiada (dlaczego nie: „opowiedział”?) wydarzenia, które znane mu są 
zaledwie ze słyszenia. A przecież w części pierwszej obserwował, sprawdzał, doku-
mentował, potwierdzał, podawał w wątpliwość, dopowiadał, cytował, komentował 
i snuł prawdopodobne kierunki zdarzeń. Bywał nawet jak mag – przewidujący. 
Mądrzejszy od postaci, które wprowadził, zdradzający nawet zakończenie akcji, 
podkreślający znaczenie upływu czasu, zakłócający przebieg zdarzeń poprzez bu-
rzenie horyzontalności wertykalnymi liniami opowieści o swoim własnym doj-
rzewaniu i o kierunku własnej drogi. W zakresie poetyki powieści – pełni funkcje 
sprawnego teoretyka piszącego powieść: wie, jak w Księdze tysiąca i jednej nocy 
narratorzy tworzą odrębne, niezależne opowiadania: autonomizują je w ten spo-
sób, że opowiadanie kończy się i zaczyna od tych samych zdań. Tematem narra-
cji jest tu więc uwidocznienie sprzeczności pomiędzy opowiadaniem narratora 
a sposobem opowiadania. Sprawozdawca i komentator są w zasadzie na przeciw-
nych biegunach, pozornie budując tę samą rolę. Im bardziej staje się niepewny 
(poddany demaskacji), tym chętniej konkretyzuje swe postaci, opowiada nawet, 
jakimi głosami mówią, co wzbudza nieufność, co ważne, a co nie ważne w ich wy-
powiedziach. Szeherezada wie, że jeśli mówi (dopóki mówi) – przeżyje; narrator 

8 Korzystam z wydania polskiego: M.  Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, przeł. I.  Lewandowska, 
W. Dąbrowski, Warszawa 1980.
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Bułhakowa wie, że jeśli powie, co wie – zginie. Dlatego zaszywa się w korytarzu 
konwencjonalnej narracji w epilogu powieści: to nie rosyjski człowiek mówi, to 
tylko literacka konwencjonalna postać wypowiada.

Tak jak w założeniu, że istnieje czytelnik, który twierdzi, iż nie ma prawdziwej 
miłości, odsłania się narrator pierwszego stopnia, tak z odpowiedzią na supozycję, 
że nie ma Boga, śpieszy nie kto inny jak Woland, chcący wbrew (a może właśnie 
dzięki) swej diablej naturze dowieść, że Bóg istnieje. Czyni to zresztą tak spryt-
nie, że zahacza swą obecność w dokładnym przywołaniu słów „kogoś” z począt-
ku opowieści. Anonimowa postać nagle odsłania się jako Woland właśnie, jako 
zahir, jako dżin. Jest oczywiście różnica między jednym i drugim bytem, ale ich 
wspólną częścią jest to, że pojawiają się jako cienie pragnień. Jest to o tyle ważne, 
że opowiadanie Wolanda stanowi część rozpisanej na głosy historii Piłata, której 
odrębnymi, nieprzenikającymi się całościami, są opowiadanie Mistrza (opowiada 
Iwanowi Bezdomnemu o swojej książce) oraz sen Iwana, opowiadany przez ano-
nimowego narratora. A jednak ten anonimowy narrator opowiada historię snu 
tak samo, jak Woland i jak Mistrz. Różnica polega na tym, że anonimowy narrator 
przywołuje i przytacza opowieść Wolanda, tworząc w ten sposób układ stocha-
styczny, nakierowany na dominującą falę narracji, która ostatecznie nie ma swego 
sprawcy. A jeśli już, to jest nim konwencjonalny narrator znany z epilogu. Skąd za-
tem ta siła iluzji, która dopomina się o dominantę fabuły? Myślę, że pochodzi ona 
ze znajomości trybu opowiadania, wiązania konkretnych zdań w odrębną całość, 
w rodzaj hipertekstu (narracja wertykalna, jak to określam), zbierającego wido-
me, choć szczątkowe, rudymentarne fragmenty różnych wypowiedzi. To zasada 
przeprowadzania śledztwa w izbie zatrzymań, areszcie lub w celi prokuratury do 
spraw karnych. Do tego potrzebny jest stół, żarówka i słuchacz (śledczy). Jest też 
sprawą dość dobrze znaną, że aresztowani uczą się na pamięć tego, co powiedzieli, 
stosują „mowę podwójnie mówioną”, a przede wszystkim zdobywają umiejętność 
identycznego wiązania raz przywołanych zdań. Historia o Piłacie rozpoczyna się 
od tych samych słów, od tego samego miejsca, w którym przerwał ją Mistrz. To 
typowe dla form mówionych, nie pisanych, dla takich form, w których narrator 
przedstawia się jako ktoś ciągle zmienny, zaskakujący innością, a jednak pamięta-
jący niektóre frazy już przywołane przez którąś jego postać. Tej wieloimienności 
narratora towarzyszy jednak trwałość określonych konstrukcji językowych. To 
owe formy bezosobowe, odnoszące się jednak do samego opowiadacza: „trzeba 
powiedzieć od razu, że”, „trzeba od razu zaznaczyć, że”, „trzeba stwierdzić, że”, 
„istnieje potrzeba powiedzenia, że”. Obiektywizacja narratora nie ma tu miejsca, 
ale przecież pojawia się: zawsze w trzeciej osobie. Być może dlatego nie przesta-
je szukać spolegliwego słuchacza: albo kieruje swą opowieść do tych, którzy nie 
wierzą w miłość prawdziwą, albo do tych, którzy sądzą, że nie ma Boga, albo do 
tych, którzy ufają w prawdy przyniesione przez sen. Aby jednak nie stać się pro-
stym zespołem reguł, narracja zasadza się na grze sprzeczności tak, jak narrator 
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staje się swoim własnym układem kontrapunktowym. Urealniając świat – narrator 
prowadzi go ku baśni, budując wielookresowe wypowiedzi o wyraźnej retoryce 
efektu – burzy konstruowany porządek, używając żargonu, trywializmów i wypło-
wiałych metafor. Natrętnie komentuje opowiadania, których sensu całościowego 
jeszcze nie znamy, jakby dokonywał aktu samospalenia zanim zostanie wydany 
wyrok w jego sprawie. To, co jednak niezwykle ważne dla tego rodzaju narratora, 
związane jest z pamięcią szczegółu sytuacji i intonacji wypowiedzi. Cielesność, 
kształt ust wypowiadających dane słowo, trzepot powieki, ruch dłoni. Paradok-
salnie nie służy to uprawdopodobnieniu, ale buduje egzystencjalną sytuację lęku 
przed śmiercią z powodu nadużycia daru umiejętności opowiadania. U Bułhako-
wa mówi całe ciało. Powieść jest ciałem, ściślej: ciałem Proteusza.

V. Port: Tarabuk

Osobowość wuja Tarabuka w Sindbadzie Żeglarzu Leśmiana9 dowodzi nie tylko 
tego, że trzeba pisać, by się spisać. W sensie dosłownym i metaforycznym, opar-
tym na fałszywej etymologii słowa. Przed Tarabukiem taką osobowość mieli nie-
którzy pisarze, przede wszystkim poeci trudnego charakteru, uzależnienia lub 
obłędu. Wydawało mi się, że de Nerval noszący w swym nietoperzym płaszczu 
własne dramaty i wiersze może być traktowany jako egzystencja na granicy sztuki. 
Ale nie tylko on: mityzowany Chatterton też nosił z sobą swe bruliony, Majakow-
ski pisał na serwetkach i na mankietach koszul, Norwid pisywał na wszystkim, co 
zniosło kiepski atrament, włączając w to kupony z pralni, mniej wprawni w dzie-
dzinie poezji „rzezali” słowa miłości na drzewach, jak ten Jaś barbarzyńca z Kujaw 
z wiersza Norwida Memento, jeszcze inni walczyli i spali w okopach z nieukończo-
nymi tekstami pod pachą, jak Kleist, pisali i skreślali teksty na kartkach, listach do 
matki i na opakowaniach z papieru, jak choćby Hölderlin. Oczywiście dyktowali, 
dyktowali to wszystko, co duch szepce poecie, jak Słowacki w latach czterdziestych 
recytujący z łoża śmierci oktawy Króla Ducha czy jak Blake, który wyśpiewywał – 
konając – poematy z Jeruzalem. Co prawda Valéry w szkicu o Leonardzie da Vinci 
pisał, że z milionów chwil, które składają się na nasze życie, tylko niewiele ocaleje 
w słowie, nie zauważył jednak, że słowa mają ciało, są bagażami myśli i wyobraźni, 
greckimi pragmata, tobołami ciąganymi za nami w podróży życia. 

Tarabuk jest pisarzem wierszy, kronikarzem dokładnym aktu ich powstawa-
nia. Jest autentyczną biblioteką strzępów tekstowych, które – jak potrafi  – scala. 
Do tego celu potrzebny mu jest stolik przenośny rozkładany, atrament, kałamarz, 
papier lub pergamin. To właściwie wszystko, co mu niezbędne, ale nie wszystko, 

9 Korzystam z wydania: B. Leśmian, Sindbad Żeglarz, Warszawa 1957.
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czego potrzebuje. Tarabuk potrzebuje „bycia w stanie czytanym”. Historię znisz-
czonych manuskryptów, już to mocą wody morskiej, już to mocą ramion praczek, 
znamy. Wiemy też, że próba utrwalenia wierszy metodami mnemotechnicznymi 
nie powiodła się z powodu spisku opłacanych niewolnic, które wynajęte zostały 
jako swego rodzaju oralne kserokopiarki. Teksty były, rzecz jasna, uwierzytelnia-
ne przez ich pilność i subordynację. Greckie słowo ksero („wierzę” w znaczeniu: 
„potwierdzam”) jest tu w pewnym sensie otwarciem drogi do idei kopiowania jako 
uprawdopodobnienia oryginału przez samą czynność kopiowania. Mało kto, po-
dobnie jak Tarabuk zresztą, sprawdza i weryfi kuje merytoryczną treść przedsta-
wianych kserokopii. Wystarcza poświadczenie słowne: oto kopia kserografi czna.

A jednak tekst jest wtedy poświadczony całym jego twórcą, kiedy zostaje wyta-
tuowany. Jest wbity z powrotem w ciało, podlega jego chemii i jego fi zyce, utożsa-
mia się z autorem tak dalece, że staje się nawet narratorem autora. I choć we wstęp-
nych dywagacjach zamierzałem ominąć Maorysów (a raczej możliwość zatonięcia 
w krytyce symbolologicznej), muszę jednak otwarcie przyznać, że „słowempisa-
ny” tatuaż wuja Tarabuka jest tym samym, czym obrazkowy tatuaż mieszkańców 
nowozelandzkiego trójkąta10. To amulet, tekst zaklęć przeciw złemu losowi, po-
wierzchnia ochronna, zarazem włączająca człowieka w określoną grupę społeczną 
lub plemię. Tatuaż stwarza podstawy tożsamości krwi i totemu, a ponieważ jest 
indywidualny – stanowi dowód osobisty. I poza nielicznymi uśmieszkami tatuaż 
Tarabuka nie budzi sprzeciwu, o ile nie stanie się tekstem do kopiowania. Tego 
właśnie najbardziej obawia się Sindbad Żeglarz. Wuj Tarabuk – jakikolwiek by był 
– zawsze oznaczał dla Sindbada port. Powroty i wyjazdy ze wspólnego pałacu sta-
nowiły podstawową zasadę oparcia losu szalonego podróżnika w stabilnym, choć 
nieco obłąkanym przecież, punkcie. Prócz tego Tarabuk tylko pisał i zapamiętywał, 
nigdy nie opowiadał, ciągle słuchał, a kiedy już mówił, to źle, z afazją, przekręca-
jąc słowa i myląc głoski. Jeżeli więc podstawową funkcją postaci w przywołanych 
wcześniej Księgach tysiąca i jednej nocy jest opowiadanie i słuchanie opowieści, to 
w ujęciu Leśmiana mamy zjawisko przedziwne: Sindbad jako narrator pierwszo-
osobowy i zarazem wprowadzona przez siebie samego postać opowiada to samo, 
co czytelnikom, swemu wujowi. Rozpisanie konstrukcji, gdyby włączyć w nią opo-
wiadane przygody żeglarza, uczyniłoby z niej wertykalną narrację wielostopniową: 

10 W czasach, kiedy Leśmian tworzył klechdy (polskie i „sezamowe”), kiedy pisał Sindbada, roz-
wijała się niezwykle prężnie antropologia Polinezji i Melanezji. Wszyscy wiemy o Bronisławie Ma-
linowskim, choć badania przez niego prowadzone dotyczą innego obszaru geografi cznego, a mało 
mówi się o rodowitym Taranaki, Peterze Bucku, maoryskim lekarzu i uczonym, który właśnie od lat 
dwudziestych XX wieku przywrócił pamięć o niezwykłych rytuałach i sztuce Polinezji. Inny badacz, 
Te Rangi Hīroa, wprowadził do antropologii termin maoritanga. Oznacza on maoryski punkt widze-
nia, fi lozofi ę zapisu ulotnego życia w tym, co może stać się dziełem sztuki: mur, kora drzewa, papirus, 
skóra, a więc i ludzkie ciało. Tak gruntowała się fi lozofi a tatuażu. W języku polskim warto przeczytać 
książkę: P.H. Buck, Wikingowie Pacyfi ku, przeł. M. i A. Posern-Zielińscy, posłowie A. Posern-Zieliń-
ski, Warszawa 1983.
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w każdym momencie opowiadania przeżytych przygód, Tarabukowi należałoby 
przedstawiać całą opowieść już opowiedzianą i w momencie jej zakończenia, kie-
dy Sindbad wraca do wuja, rozpocząć ją od nowa. Tekst staje się samozwrotny, 
to znaczy jest istotowo taki sam, jak teksty Tarabuka wytatuowane na jego ciele. 
Wbrew pozorom – nawiązanie do arabskiej Księgi i korzystanie z jej gier narra-
cyjnych prowadzi do jej zniszczenia, do usunięcia modelu opowiadania opartego 
na takiej zasadzie, że kompozycja czyni ze świata przedstawionego dzieła układ 
wielostopniowy, w którym na stopniu pierwszym jest określona sytuacja fabular-
na, w obrębie której wpisana zostaje inna i następna. Ten, kto usłyszał historię, ma 
ją jako bohater i zarazem narrator opowiedzieć, a nie, jak Tarabuk, pisać wiersze 
o im tylko wiadomym sensie i przeznaczeniu. Dlatego przypuszczam, że postać 
Tarabuka jest granicznym przypadkiem milczącego narratora i zapowiada pewien 
ważny zwrot w dziejach narracji: podmiotowe traktowanie procesu pisania. 

Intuicja podpowiada mi jedno wielkie dzieło, które jest przełomem w dziejach 
narracji o jakiej pisałem: Finnegans Wake Joyce’a, gdzie tekst staje się tatuażem snu.




