




Sygnatura i fragment





Dariusz Czaja

Sygnatura i fragment
Narracje antropologiczne

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego



REDAKTOR SERII ANTHROPOS

Czesław Robotycki

Maciej Kwiatkowski

Na okładce wykorzystano fotografię Kingi Łozińskiej

REDAKTOR

Katarzyna Gorzałówna

KOREKTA

Dorota Janeczko

Książka dofinansowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kultury 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Copyright by Dariusz Czaja & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie I, Kraków 2004
All rights reserved

ISBN 83-233-1764-X

www. wuj. pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Karmelicka 27/4, 31-131 Kraków
tel. (012) 423-31-87, tel. /fax (012) 423-31-60
Dystrybucja: ul. Bydgoska 19 C, 30-056 Kraków
tel. (012) 638-77-83, (012) 636-80-00 w. 2022
fax (012) 423-31-50, (012) 636-80-00 w. 2023
tel. kom. 0506-006-674, e-mail: wydaw@if. uj. edu. pl
Konto: BPH PBK SA IV/O Kraków nr 621060 0076 0000 3200 0047 8769

PROJEKT OKŁADKI I STRON TYTUŁOWYCH

http://www.wuj.pl
mailto:wydaw@if.uj.edu.pl


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE Być tu, pisać tu............................................................... 7

Część I. GRY WSTĘPNE...................................; .......................................... 19

Dylematy błazna. Zarys antropologii podejrzeń.................................... 21
Malinowski o kolorach. Na marginesie Dzienników.............................. 43
Życie, czyli nieprzejrzystość. Poza antropologię - kultury................... 61

Część II. CZAS PRZESZŁY NIEDOKONANY....................................... 99

Anemon i popiół. Trzy podróże toskańskie............................................ 101
Ciepło, zimno... Anglicy we Włoszech................................................... 121
Powrót Anioła Stróża. O dwuznaczności kiczu religijnego................. 131
„Grzeszne manipulacje". Przypadek Orlan............................................ 145
Rajskie nostalgie. Między archetypem a historią................................... 161
Czy historia się powtarza? ........................................................................ 177
Muzyka greckich cieni. O pewnej lekturze antyku................................ 197

Część III. WYRAZIĆ NIEWYRAŻALNE.................................................. 209

Obraz i realizm. Francis Bacon o malarstwie.......................................... 211
Krzesło. Szkic do portretu......................................................................... 229
W drodze do Wenecji. Podróże imaginacyjne........................................ 253
His Master's Voice? O muzyce u Steinera................................................. 277
Czarna skrzynka. Idea pamięci absolutnej.............................................. 313

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA O pożytkach płynących z ukąszeń................ 335



Jeżeli nawyk »obiektywnego sprawdzania« do tego stopnia zabił 
w was naturalną wrażliwość na prawdę życiową, że już nie pole
gacie ani na swoim wzroku, ani na swoim słuchu, i ufacie tylko 
świadectwom niezależnych od waszej woli przyrządów - wtedy, 
oczywiście, nic nie możecie zrobić. Trzymajcie się przekonania, że 
nauka jest doskonałą wiedzą i uogólniajcie. Ale jeśli zachowaliście 
żywe oczy i dobry słuch - rzućcie instrumenty i przyrządy, za- 
pomnijcie o metodologii i naukowej donkiszoterii, i spróbujcie 
zaufać sobie. Czy to nieszczęście, że nie zdobędziecie powszechnie 
obowiązujących sądów i zobaczycie w boranach baronów? Być 
może, to jest krok naprzód. Oduczycie się patrzeć razem z innymi, 
ale nauczycie się widzieć to, czego jeszcze nikt nie widział (... ). 
Lew Szestow, Apoteoza nieoczywistości. Próba myślenia 
adogmatycznego (tłum. N. Karsov, Sz. Szechter)

Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, 
Jeszcze kwiat nawy i gwiazdę niejedną 
W ogrodzie świata byśmy zobaczyli. 
Czesław Miłosz, Nadzieja



Wprowadzenie 
Być tu, pisać tu

Anthropology, my fröhliche Wissenchaft... 
Clifford Geertz1

1 C. Geertz, The Uses of Diversity [w:] Available Light. Anthropological Reflections 
on Philosophical Topics, Princeton 2000, s. 68.

Prezentowany zbiór esejów zdawać się może na pierwszy rzut oka 
tekstowym odpowiednikiem sałatki warzywnej: tu ziemniak, tam 
marchewka, ówdzie groszek wystaje. I choć nie ma powodu uda
wać, że każdy z tych tekstów zamierzony był pierwotnie jako osob
na, autonomiczna całość, że każdy z nich ma swoją historię, że w ten 
czy inny sposób znaczy ślad w autorskiej biografii, przekonany je
stem, że tym, co spokrewnią je ze sobą, jest coś więcej niż fakt, że 
zostały napisane tą samą ręką i łączy je wspólna okładka. Innymi 
słowy, nie jest to całość okazjonalnie sznurkiem wiązana, ale w mia
rę konsekwentnie pomyślany zbiór, o dających się przejrzyście wy
kreślić liniach wiodących i - wbrew pozorom - względnie spójnej 
problematyce. 

Choć daleko mi do duchowych powinowactw z myślą postmoder
nistyczną (czy może raczej: z jej skrajnie dogmatycznymi, antymetafi- 
zycznymi odroślami), nie sposób nie zgodzić się z licznymi ekspo- 
nentami tej formacji, że odczucie świata jako opisywalnej całości jest 
doświadczeniem należącym do przeszłości dawno minionej. Widzimy 
świat trochę na podobieństwo pojedynczych szkiełek z rozsypanego 
kalejdoskopu, postrzegamy rzeczywistość niejednorodnie, fragmenta
rycznie. Brak nam jakiejś jednej, scalającej wizji tego-wszystkiego-co- 
-widzimy. Stąd też tytuł niniejszego tomu, który rejestruje tę trzeźwą 
oczywistość. Teksty składające się na prezentowany zbiór mają taki 
właśnie, kalejdoskopowy charakter. Są próbami opisu i rozumienia 
pewnych tylko fragmentów współczesności, ale fragmentów, które 
z istotnych powodów - o tym za chwilę - wydają mi się znaczące dla 
rozumienia przynajmniej części naszego współczesnego doświadcze
nia. Zrozumiałe zatem, że z ich prostego zestawienia nie może wyło
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nić się jakiś wyraźny zarys upragnionej całości, jakiś poznawczo 
zniewalający, pełny, cokolwiek miałoby to znaczyć, obraz współcze
sności. Nie taki też był zamysł tej książki.

Chodziło mi raczej o to, by przedstawić pewien, w miarę spójny, 
projekt antropologii współczesności. Ponieważ wizja antropologii, 
jaka wyłania się z tej książki, nie jest - delikatnie mówiąc - wizją po
wszechnie podzielaną, zależało mi, aby obok zwyczajowych w takich 
wypadkach metodologicznych uzasadnień, znalazły się w niej przede 
wszystkim interpretacyjne egzemplifikacje. Żeby suchy, pojęciowy 
szkielet opleść „mięsem" empirii. Krótko mówiąc: zależało mi na tym, 
by nie poprzestać na metodologicznych deklaracjach, ale pokazać, że 
mają one konkretne analityczne rozwinięcia. Powiada nie od rzeczy 
Pismo: „po owocach ich poznacie..."

Był też i inny, nie mniej ważny powód. Od pewnego czasu, cokol
wiek nużące stały się dyskusje spod znaku, „jaka powinna być antro
pologia?", co antropolog może, co powinien, co musi, a czego pod 
żadnym pozorem mu robić nie wolno. I chyba nie jest to tylko moje 
odczucie. Coraz bardziej jałowy wydaje mi się nurt w antropologii, 
z upodobaniem oddający się godnym lepszej sprawy, permanentnej 
metarefleksji. Przypomina on nieco narcystyczną kontemplację włas
nego pępka. Antropologia - nauka o antropologii, tak można by od
dać tę sytuację, parafrazując zabawną definicję teologii ukutą przez 
Leszka Kołakowskiego2. Z pewną częścią antropologii kultury ostat
nich lat stało się to, o czym pisał kiedyś Karl Popper w odniesieniu do 
filozofii analitycznej: skupiła się ona na intensywnym przecieraniu 
okularowych szkieł, by uzyskać, jakże pożądaną, lepszą ostrość wi
dzenia, ale jakby zapominając przy tym o ich właściwej funkcji. Warto 
może, od czasu do czasu, przypominać sobie, że okulary, mimo 
wszystko, służą do patrzenia. Zapewne były istotne przyczyny tego 
stanu rzeczy. Porządkowanie słownika, korekty języka, deziluzje, 
demitologizacje - to wyraźne symptomy czasu przejściowego, zmiany 
paradygmatu. Ale może już pora włożyć okulary i coś przez nie zoba
czyć? A przynajmniej próbować. Nie chodzi naturalnie o to, by histe
rycznie przerzucać się ze skrajności w skrajność, żeby, jak powiada 

2 „Teologia: nauka o teologii, a zwłaszcza o tym, że teologia jest bardzo mą
dra", L. Kołakowski, Wielka encyklopedia filozofii i nauk politycznych [w:] tegoż, Moje 
słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999, s. 423.
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z niezrównaną ironią Clifford Geertz, zaprzestać myślenia o etnogra
fii, tylko zwyczajnie wziąć się do roboty i po prostu robić etnografię3. 
Tymczasem, chodzi dokładnie o jedno i drugie: o interpretację zjawisk 
rzeczywistości, przy ostrej świadomości poważnych ograniczeń tego 
przedsięwzięcia.

3 C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, 
Warszawa 2000, s. 188.

Antropologia, tak jak ją tu widzę, jest nade wszystko opowieścią 
o rzeczywistości, o jej bogactwie i różnorodności, a nie o sobie samej. 
Ale to antropologia, która dobrze wie, że „wiek niewinności" jest już 
poza nią.

Książka ta jest świadectwem raczej poszukiwań niż gotowych od
powiedzi. Nie jest zapewne wolna od wewnętrznych pęknięć i napięć: 
trudno wyobrazić sobie, by zebrane tu teksty, obejmujące ponaddzie- 
sięcioletni okres, zachowały niczym nieskalaną jednorodność, tak 
myślową, jak i językową. By unosił się nad nimi nieznośny duch kon
sekwencji charakteryzujący epistemologiczną pewność i bliską zaży
łość z poznawczym absolutem. Mimo to pewne „miejsca wspólne" 
można wyróżnić bez większego trudu.

Teksty tu zamieszczone, to tak naprawdę próba wielogłosowej 
odpowiedzi na nieśmiertelne pytanie, zgłaszane zazwyczaj z mie
szaniną ciekawości i irytacji: „czym właściwie jest ta antropologia 
współczesności, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi?!". Jej kształt, 
wstępny zarys, wyłania się najpierw z dyskusji metodologicznych 
części pierwszej: z przyjaznych, ale i polemicznych uwag wobec 
antropologii podejrzeń, z twórczego dialogu z klasyką antropologii 
(w próbach rozwinięcia pewnych myśli prominentnych jej postaci), 
z jawnego sprzeciwu wobec „kulturowego" przechyłu pokaźnej 
części dzisiejszej antropologii. Nie da się ukryć, że nie chcę, ale i nie 
mogę mówić za innych, toteż wizja tej antropologii ma wyraźnie 
subiektywny stempel. Można w niej wyróżnić kilka znaków rozpo
znawczych. Spróbujmy je, w charakterze anonsu, pokrótce wy
punktować.

Po pierwsze, jeśli można odnaleźć dla niej jakąś wyraźną cechę 
dystynktywną, to jest nią chyba najbardziej rzucający się w oczy, 
ostentacyjny brak zainteresowania obszarami, tematami, problemami 
uchodzącymi za tradycyjnie antropologiczne (resp. etnograficzne). 
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Uderz w stół... Powiedz: antropologia, a odezwą się: obcość, inność, 
egzotyka. Tak czy inaczej rozumiane: jak nie Trobriandy, to Polesie, 
jak nie Tybet, to Podhale, jak nie dzikie, to ludowe... „Być tam" - 
pisze Geertz, ustanawiając tym samym jeden z poważniejszych dyle
matów etnograficznego poznania. Tam, czyli nie u siebie. Wyjechać, 
zobaczyć, zbadać, wrócić i opisać. „Być tam", ale „pisać tu", z czego 
wynikają świetnie analizowane przez niego problemy z dwuznaczną 
kwestią antropologicznego autorytetu, adekwatności przedstawienia, 
języka jako medium, ale i zasłony poznania. Moją parafrazą powyż
szych dylematów jest prosta formuła: być tu, pisać tu. Chcę ni mniej 
ni więcej tylko powiedzieć, że geograficznie bądź kulturowo pojęta 
odmienność nie jest warunkiem koniecznym do tego, by antropologię 
„uprawiać". Rzeczywistość „za oknem", ta najbliższa, opatrzona, 
znana, może być równie egzotyczna jak balijska wioska. Takie posta
wienie sprawy, to oczywiste, nie likwiduje problemów (być może je 
nawet mnoży), ale jasno zakreśla pole manewru. Łatwo pewnie za
uważyć, że nie podejmuje się w tej książce dalekich wypraw, jeśli już, 
to co najwyżej do Toskanii czy Wenecji, a czasem bardzo blisko, bo 
(na krześle) dookoła stołu. Co to za egzotyka? W istocie więc moja 
uwaga skierowana jest na to, co najbliższe, znane, własne, co w zasię
gu wzroku (a czasem: słuchu). Na egzotykę świata własnego. Odwra
cając tytuł znanej powieści Kundery, książki, która - nawiasem mó
wiąc - traktuje o zgubnej sile złudzenia, utrzymuję tu konsekwentnie 
że życie - to „prawdziwe", zajmujące, godne antropologicznego pióra 
życie - nie jest koniecznie gdzie indziej. A na pewno, nie musi być 
gdzie indziej.

Po drugie, idzie z tym w parze, z całą pewnością, zasada „ograni
czonego zaufania" do metod uznanych i uchodzących za naukowe. 
Łatwo zauważyć, że w tekstach, tak z części „metodologicznej", jak 
przede wszystkim w materiale z części „interpretacyjnej" niewielką 
inspiracją jest dla nich klasyczna myśl antropologiczna, że znacznie 
częściej przywoływane są w charakterze metodologicznej kotwicy 
rozprawy filozoficzne i literaturoznawcze, że w ogóle mocno obecny 
jest w tym pisaniu o tematach współczesnych dyskurs literacki. Nie 
chodzi tu o jakiś chorobliwy sprzeciw wobec nauki w ogóle (kto lubi 
piłować gałąź, na której siedzi?), ale wobec fetyszyzacji naukowości, 
wobec idolatrii Metody przeciw prawdzie własnego doświadczenia- 
Wiemy tu jestem uwagom Merleau-Ponty'ego wskazującego na wtór- 
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ność, w gruncie rzeczy: podrzędność „naukowego poznania", na
ukowej eksplikacji świata:

„Wszystko, co wiem o świecie, nawet w sposób naukowy, wiem dzięki 
swojemu widzeniu i dzięki doświadczeniu świata, bez którego symbole 
nauki nie miałyby żadnego znaczenia. Cały świat nauki jest zbudowany 
na świecie przeżywanym i jeśli chcemy przemyśleć w ścisły sposób samą 
naukę, dokładnie ocenić jej sens i zasięg, musimy najpierw rozbudzić to 
doświadczenie świata, którego jest ona wtórnym wyrazem. Nauka nie ma 
i nigdy nie będzie miała tego samego sensu bytowego, co świat postrze
gany, po prostu dlatego, że jest tylko jego określeniem lub wyjaśnieniem. 
(...) Poglądy naukowe, wedle których jestem momentem świata, są zaw
sze naiwne i obłudne, ponieważ zakładają milcząco inny ogląd świado
mości, dzięki której najpierw świat rozpościera się wokół mnie i zaczyna 
dla mnie istnieć. Powrócić do rzeczy samych to powrócić do tego świata 
sprzed poznania, o którym poznanie stale mówi i w stosunku do którego 
każde naukowe określenie jest abstrakcyjne, zależne i ma tylko charakter 
znaku, jak geografia w stosunku do pejzażu, który nauczył nas najpierw, 
czym jest las, łąka lub rzeka"4.

4 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, 
posłowie J. Migasiński, Warszawa 2001, s. 6-7.

Nie sądzę, by niegdysiejsze hasło „z powrotem do rzeczy", utra
ciło cokolwiek ze swojej odświeżającej poznawczo funkcji. „Rozbu
dzić doświadczenie świata" (Merleau-Ponty), „reaktywować oczywi
stość" (Husserl), te dyrektywy dobrze oddają intencje wielu zawar
tych tu tekstów. Inspiracje fenomenologiczne i hermeneutyczne obec
ne w nich są chyba aż nadto widoczne i nie wymagają dłuższego ko
mentarza. Przypisy mówią za siebie.

Po trzecie, problem autorskiego „ja", autorskiej sygnatury. W wy
niku wielu wnikliwych analiz antropologicznego języka jasne jest już 
chyba, że, jeszcze raz Geertz, „nie da się uniknąć brzemienia autor
stwa, bez względu na jego ciężar", nie da się go już zrzucić na język, 
metodę czy głos „samej rzeczywistości". To nie „obiektywne struktu
ry poznawcze" nami mówią, ale jakieś wyraźnie odgraniczone od 
innych „ja", z własną biografią, pytaniami, poglądami, zainteresowa
niami. Oddzielenie więc tekstu od autora nie ma żadnego sensu. Od
dzielenie wyników od drogi, którą przeszły, tym bardziej. Po Heideg- 
gerowskich analizach „nastrojowości", po hermeneutycznych ekspli- 
kacjach roli „przedrozumienia" w poznaniu, nie ma sensu upierać się 
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przy złudzie obiektywizmu. Tym bardziej, że w codziennej praktyce 
badawczej najczęściej jest tak, jak to błyskotliwie odsłonił harwardzki 
fizyk Gerald Hol ton:

„... nadawanie elementom oryginalnym kształtu wymaganego ze wzglę
du na publikację polega częściowo na ukrywaniu całej drogi od stadium 
prywatnego, na takim przedstawieniu wyników, żeby później sprawiały 
wrażenie wywiedzionych wprost z jasno określonych przesłanek"5.

5 R. Holton, Thematic Origins of Scientific Thought, Cambridge, Mass., 1973, 
s. 388, cyt. za: G. Madison, Hermeneutyka Husserla jako przyczynek do dyskusji tu 
temat wyjaśniania i rozumienia, przeł. A. Zinserling [w:] Świat przeżywany. Fenome
nologia i nauki społeczne, red. Z. Krasnodębski, K. Nellen, Warszawa 1993, s. 203.

6 Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku,

Nie chodzi więc o to, by sztucznie zatajać swoje prywatne ja, 
skrywając się za wygodnym alibi, jakie daje rzekomy naukowy 
obiektywizm. To i tak nigdy się nie udaje, język zdradza nas bardziej 
niż o tym myślimy. Chodzi teraz o coś znacznie bardziej subtelnego: 
o to, by tak umieścić siebie w tekście, aby z jednej strony wiadomo 
było zawsze kto mówi, skąd i dlaczego, ale jednocześnie, by autor nie 
przesłaniał „rzeczy", o której mowa, słowem: by nie pomylić tekstu 
z konfesjonałem czy psychoanalityczną kanapą. Idzie więc o to, by za 
bibliografią stała, bez narzucania się czy namolnego epatowania, ży
wa i niewstydząca się swojej obecności biografia.

Do tego dochodzi jeszcze jeden problem, z którym ściśle wiąże się 
kwestia autorskiej sygnatury. Co poddajemy interpretacji, jaki obszar 
rzeczywistości chcemy badać, co decyduje o jego ważności? Dlaczego 
to, a nie inne szkiełko tworzące mozaikę rzeczywistości wydaje się 
nam szczególnie ważne i godne namysłu? Czesław Miłosz, charakte
ryzując metodę pisarską Dostojewskiego stwierdzał, że rzeczywistość 
„była dla niego wielowarstwowa, ale nie wszystkie jej warstwy do
starczały klucza"6. Otóż właśnie, który z fragmentów współczesności 
„dostarcza klucza", który wydaje się nie tylko zwykłym szkiełkiem, 
ale może stać się szkłem powiększającym problemy naszego czasu? 
Twierdzę, że z braku kryteriów o ambicjach uniwersalizujących, 
ostateczną instancją jest/musi być autorskie „ja". Owszem, bywa że 
rzeczywistość „narzuca się" z dużą intensywnością naszemu pozna
niu. Ostatecznie jednak nie wybieramy wedle obiektywnych kryte

Warszawa 1987, s. 73.
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riów (gdyby tak było, wszyscy pisaliby o tym samym), wybieramy 
tylko to, co jakoś rezonuje z naszym doświadczeniem, co rymuje się 
z naszym sposobem postrzegania świata. Nie jest to żadna bezkry
tyczna pochwała subiektywizmu, raczej zwrócenie uwagi na to, że 
rzetelna refleksja nad warunkami poznania antropologicznego nie 
może pominąć roli, jaką odgrywa w nim żywy podmiot.

Po czwarte, zagadnienie czasu. Z punktu pierwszego jasno wyni
ka, że Przestrzeń (odległa, egzotyczna) nie może być głównym 
przedmiotem tych esejów. I w istocie, tak nie jest. Pierwszoplanowym 
bohaterem pokaźnej ich części okazuje się Czas, dokładniej: paradoks 
czasu. Interesuje mnie tu kwestia, którą można sprowadzić do pyta
nia: w jakim stopniu teraźniejszość jest tylko teraźniejsza. Czy nie 
jest raczej tak, że jest ona fuzją rozmaitych poziomów czasu, że to, co 
zwykliśmy nazywać jednorodną, zamkniętą w sobie współczesnością, 
ma naturę palimpsestu, że ścierają się w niej różne wymiary czasu? 
Chodziłoby tu o. zbadanie elementarnej kwestii: czy i jak przeszłość 
obecna jest w teraźniejszości? Jak teraźniejszość, z natury rzeczy wy
chylona w przyszłość, zawiera w sobie osad przeszłości? W przyjętej 
tu perspektywie oznacza to dokładniej, że trzeba by raz jeszcze zmie
rzyć się z wyświechtaną formułą „obecności mitu", przyjrzeć się bliżej 
temu, jak funkcjonuje on w naszej arcywspółczesnej współczesności. 
Trzeba by raz jeszcze przypomnieć sobie i przemyśleć stwierdzenie 
Schulza, utrzymującego, że „umitycznienie świata nie jest zakończo
ne" i że „poza mit nie możemy w ogóle wyjść"7.

7 B. Schulz, Mityzacja rzeczywistości [w:] tegoż, Opowiadania. Wybór esejów 
i listów, wstęp i oprać. J. Jarzębski, Wrocław, 1989, s. 367.

Nie zgadzam się z poglądem wyrażanym często przez badaczy 
przyznających się do niektórych frakcji postmodernistycznych, że 
współczesność jest już tylko cmentarzyskiem zetlałych mitów i sym
boli, że nie generuje własnych, że jest tylko żarłocznym monstrum 
przeżuwającym jałową papkę z dzieł przeszłości. Warto też zastano
wić się, spoglądając na rozmaite dziejące się współcześnie wydarze
nia, czy efektowna formuła Maxa Webera o świecie odczarowanym 
jest wciąż trafna, a nawet więcej: czy kiedykolwiek była trafna? Być 
może teza na temat odczarowania daje się rozumieć przede wszyst
kim jako funkcja czasu, w którym została sformułowana. Może 
skrzywienie perspektywiczne, bliskość wobec świata, w którym 
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mieszkamy i który próbujemy opisać, skutecznie przeceniało wagę 
tego procesu? Może wciąż żyjemy w świecie „zaczarowanym", tylko 
o tym nie wiemy?

Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że Eliadowskie zalecenie, 
by szukać „mitologii oraz teologii przyczajonej w najbardziej nawet 
»nijakim« życiu człowieka współczesnego"8, wciąż jest poznawczo 
twórcze i otwiera nowe horyzonty, a w każdym razie jest daleko cie
kawsze niż nieustająca gadanina o władzy simulacrów.

8 M. Eliade, Sacrum - mit - historia, wybór i wstęp M. Czerwiński, przel. 
A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993, s. 32.

9 H. Jonas, Zmiana i trwałość. O podstawach rozumienia przeszłości, przel. 
P. Domański, Warszawa 1993, s. 31.

Do tego dochodzi jeszcze jedna sprawa: czy obecne dowartościo
wanie momentu historycznego nie odcina nas skutecznie od możli
wości pomyślenia, że może być on osadzony w większym wymiarze 
czasowym, w wymiarze, który go przekracza? Bliski mi jest pogląd 
Hansa Jonasa, odsłaniającego historyczne, a więc relatywne korzenie 
naszego przekonania, o historycznej naturze człowieka:

„Może nieprawdą jest, jakobyśmy dla zrozumienia samych siebie mu- 
sieli znać całą naszą prehistorię, a do tego historię całej reszty ludzkości. 
A jeśli to jest prawdą, to może nie jest prawdą, że musimy w tym sensie 
rozumieć siebie, żeby być prawdziwymi ludźmi. Dla tego celu ważniejsza 
może okaże się wiedza o wiecznym niż rozumienie doczesnego, może 
istotniejsze okaże się widzenie siebie w świetle tej pierwszej niż objaśnia
nie siebie przez to drugie"9.

Po piąte, ogromnie istotny, problem języka. Jak dobrze już wiemy, 
antropologię się robi, a oznacza to dokładniej, że antropologię się pi- 
sze. Tekst antropologiczny to pisarski konstrukt, „rzecz" zrobiona ze 
słów. A jeśli tak, to znaczy, że z konieczności antropolog zmierzyć się 
musi z problemami strategii pisarskich, chwytów retorycznych, meta
foryki wypowiedzi, perswazyjności tekstu - a więc z wszystkimi tymi 
kwestiami, które zwyczajowo rezerwowaliśmy dla tekstu fikcjonalne- 
go. Geertz, a po nim inni, dobitnie pokazali, że produkty etnograficz
ne to również fikcje. To prace, w które zaangażowany jest tyleż ana
lityczny Vernunft, co twórcza wyobraźnia. Jak dodaje James Clifford, 
to fikcje, ale: poważne fikcje. Fikcja nie oznacza tu nieprawdy, zmy
ślenia, ale wskazuje na to, że rzeczywistość nie jest „kopiowana" 
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w tekście, ale musi być każdorazowo kreowana przez język. Dotyczy 
to, nawiasem mówiąc, nie tylko antropologii:

„Myślenie naukowe to nie sprawa indukcji, dedukcji czy poszukiwa
nia dowodów, którego efektem końcowym jest trafna teoretyczna repre
zentacja »obiektywnej« rzeczywistości, ale kwestia interpretacji i per
swazji w kategoriach bieżącej praktyki naukowej"10 *.

10 G. Madison, Hermeneutyka Husserla..,, s. 201.
” M.P. Markowski, Interpretacja i literatura, „Teksty Drugie", nr 5(70)/2001, 

s. 57.
12 S. Greenblatt, The Touch of the Real [w:J The Fate of „Culture”. Geertz and 

Beyond, red. S.B. Ortner, s. 14-29.

To ważne stwierdzenie: nie chodzi już bowiem o odnalezienie 
„nagich faktów", w których istnienie nikt już bodaj nie wierzy, o do
tarcie do „obiektywnej" rzeczywistości i ustalenie „jak-to-naprawdę- 
-jest", ale sprawienie, za pomocą językowych operacji, by czytelnik 
zaczął myśleć inaczej o znanym mu przedmiocie albo zobaczył 
aspekty rzeczywistości wcześniej niedostrzegane. „Najwspanialsze 
interpretacje to wcale nie te, które najdokładniej wytłumaczą nam to, 
co kryje tekst, ale te, które potrafią narzucić nam swoją własną wizję 
świata i które sprowokują do myślenia o nim na nowo"11.1 nie ma się 
co na wyrost obrażać ani wytaczać niepotrzebnie ciężkich armat 
w rodzaju: „prawda okazuje się jedynie wytworem języka" bądź też 
„nie ma już prawdziwej rzeczywistości" itp. W powyższych sformu
łowaniach chodzi o co innego: o powiedzenie, że obojętnie jak istnieje 
„prawda rzeczywistości", chcemy czy nie, musi ona przejść przez 
mediatyzującą funkcję języka, a ta okoliczność nie jest epistemolo- 
gicznie niewinna.

Nieuchronnie pojawić się zatem musi w tym kontekście problem 
językowej reprezentacji. Z tym że w przypadku zamieszczonych ese
jów nie chodzi już o światy inne, dalekie, egzotyczne, nie chodzi o to, 
jak „dzikiego" wpleść w nasz obraz świata. Chodzi raczej o to, jak 
przez językowe medium „dotknąć rzeczywistego", by przywołać 
tytuł odkrywczego - balansującego na pograniczu antropologii i na
uki o literaturze - szekspirowskiego studium Stephena Greenblatta12. 
Inaczej mówiąc: jak zmieścić, uobecnić w słowie, różnorodne do
świadczenia rzeczywistości, jak sprawić, by opowieść antropologicz
na maksymalnie głęboko wnikała w miąższ tego, co rzeczywiste. Tek
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sty tu zamieszczone potraktować można jako swoiste laboratorium 
językowe. Szukam, testuję, badam „wyporność" różnych języków, 
różnych rodzajów opowieści, różnych strategii narracyjnych. Staram 
się zobaczyć - „ile" rzeczywistości są w stanie unieść.

I przy okazji: rozważając ów quasi-literacki charakter pisarstwa 
antropologicznego, warto zastanowić się nad prowokacyjną i na
prawdę dającą do myślenia wypowiedzią wybitnego biografa Petera 
Ackroyda, który - pytany o cechy dobrego dzieła biograficznego - 
skonstatował:

„Ważne jest samo pisanie. Nie fakty, nie skandale, nie daty. Najważ
niejszą rzeczą jest pisać dobrze. (...) Mogę podać przykłady: Swetoniusza 
Żywoty Cezarów, Carlyle'a Żywot Fryderyka Wielkiego, Forstera Życie Dicken
sa. Te biografie przetrwają dlatego, że są dobrze napisane. Nie dlatego, że 
ci autorzy coś nowego odkryli, że odpowiedzieli na jakieś pytania. Po
dobnie jest z pisaniem historii. Z każdym rodzajem literatury. Przetrwa to, 
co jest dobrze napisane"13.

13 Samo pisanie - Z Peterem Ackroydem rozmawia Jerzy Jamiewicz, „Literatura na 
świecie", nr 7-8/1999, s. 399.

14 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1997,

Być może więc myślenie o antropologii w kategoriach paraliterackich 
nie jest tak frywolne, jakby pozornie mogło się wydawać. W końcu, 
jak podpowiada doświadczenie: paradygmaty przemijają, a literatura, 
„ to, co jest dobrze napisane", zostaje.

Po szóste wreszcie, mocno związana z punktem poprzednim: rela
cja między wyrażalnym i niewyrażalnym, kwestia granic doświad
czenia i granic języka. A zatem: jak ocalić w tekście ślad tego, co rze
czywiste, a co jest na granicy (albo poza granicami) wysłowienia? 
Innymi słowy: jak zjeść ciastko i mieć ciastko? Tę ostatnią instancję 
sensu tak opisuje Gerardus van der Leeuw:

„Religijny sens rzeczy to taki, za którym nie może już kryć się żaden 
sens dalszy czy głębszy. Jest to bowiem sens całości. To ostatnie słowo. 
Ale sens ten nigdy nie będzie zrozumiany, a słowo to nigdy nie zostanie 
wypowiedziane. Pozostaną zawsze czymś nas przewyższającym. Sens 
ostateczny jest tajemnicą, która się ciągle objawia, aby mimo to zawsze 
pozostać ukryta. Oznacza drogę aż do ostatecznej granicy, gdzie już ro
zumie się tylko jedno: że wszelkie rozumienie znajduje się »po tamtej 
stronie«. Sens ostateczny jest zarazem granicą sensu"14.
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Te słowa bardzo trafnie oddają kierunek poszukiwań i problematykę 
tekstów wchodzących w skład części trzeciej. Próbuję zmierzyć się - 
na różne sposoby - z pytaniem: jak opisać nieopisywalne, jak wyrazić 
to, co wypada poza racjonalny dyskurs? Ponieważ w tej materii wie- 
losłowie jest grzechem, a dyskrecja cnotą, powiedzmy tyle tylko, że są 
to eseje, które starają się penetrować przestrzeń w pobliżu owej grani
cy, o której napomyka holenderski fenomenolog. Nie da się też ukryć, 
że przyszłość moich prób antropologicznych wiążę z dalszym obry- 
sowywaniem mapy tego pogranicza (np. problematyka ekphrasis).

Z tą ostatnią kwestią wiąże się również moje rozumienie antropo
logii, które scharakteryzowałem wcześniej jako „opowieść o rzeczy
wistości". Teraz można tę lapidarną konstatację uzupełnić. Zapewne 
nie ma ono nic wspólnego z żadną ze znanych jej słownikowych defi
nicji czy określeń. Antropologię, z jaką można spotkać się w tym to
mie, antropologiczne poznanie o jakim wciąż myślę, dobrze charakte
ryzuje Miłoszowa definicja poezji jako „namiętnej pogoni za Rzeczy
wistością"15. Taki też główny cel widzę dla antropologii. To jasne: 
środki, którymi posługuje się antropologia i poezja różnią się dość 
wyraźnie i nie ma o co w tej materii kruszyć kopii. Nie istnieje więc 
żadne zagrożenie, że pomylimy jedno z drugim. Wszelako zadania 
poznawcze, które przed nimi stoją, zdają mi się dokładnie te same. 
Opisać i nazwać to, „co naprawdę jest", odnaleźć owe warstwy rze
czywistości, które nie tylko zwyczajnie są, ale też, jak dla Dostojew
skiego, „dostarczają klucza", prowadzą do sensów przekraczających 
powierzchnię zdarzeń - oto prawdziwy cel antropologicznych poszu
kiwań. Czy prezentowane próby spełniają te założenia, nie mnie roz
strzygać.

Poetyka fragmentu, która rządzi tą książką, może wydać się ko
muś strategią defensywną, trącić poznawczym minimalizmem. Ale 
może jest inaczej. Może nie jest ona jedynie objawem epistemologicz- 
nej kapitulacji. Fragment to przecież zawsze świadectwo braku, jakie
goś niedopełnienia. Fragment wciąż każę myśleć o możliwej do osią
gnięcia całości, jest oznaką nieustannego poszukiwania. Przy czym, 
owo poszukujące, domagające się ostatecznego rozstrzygnięcia pyta- 
nie jest zawsze wyrazem pragnienia, odpowiedź zaś - niestety? na 
szczęście? - wiecznym rozczarowaniem. Jak u Różewicza:

Cz. Miłosz, dz.cyt., s. 66.
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Piszę ciągle 
choć wiem, że odchodzi się 
zawsze 
z fragmentem 
z fragmentem całości16.

16 T. Różewicz, Larwa [w:] Poezje zebrane, Wrocław 1971, s. 658.
17 A. Zagajewski, Lusterko.samochodu [w:] tegoż, Dzikie czereśnie. Wybór wierszy,

Fragment, „zawsze fragment", skonstatuje po latach Różewicz. To jest 
to, co ostatecznie zostaje nam w rękach. Ale prawdą jest też, że frag
ment fragmentowi nierówny. Czasem fragment może właśnie wska
zywać wprost na całość albo wręcz może - chwilowo, na okamgnienie 
- mieścić ją w sobie. Bohaterowi jednego z wierszy Adama Zagajew
skiego, który samochodem odjeżdża z Beauvais, monumentalna go
tycka katedra zjawia się na moment w lusterku wstecznym. A wtedy 
dochodzi do tego rzadkiego spięcia, do tego upragnionego zdarzenia, 
kiedy to „rzeczy wielkie mieszkają w małych przez chwilę"17.

No właśnie, tylko przez chwilę...

Warszawa, 12 stycznia 2003

Kraków 1992, s. 85.
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Dylematy błazna. Zarys antropologii podejrzeń

É sempre bene il sospettare un poco in questo 
mondo. 

Wolfgang Amadeus Mozart, Cosi fan tutte, 
akt II, scena VIII

Czy jest jakaś dyscyplina, poza filozofią, która 
uznaje się za krytykę wszelkich mistyfikacji, bez 
względu na ich źródło i cel? 
Gilíes Deleuze, Nietzsche i filozofia

Wstęp do oceanologii

Czy można opisać naturę oceanu? Poszukiwanie odpowiedzi na to 
banalne z- pozoru pytanie wprawia w ruch refleksję antropologiczną 
przedstawioną przez Ludwika Stommę w tekście Słoń a sprawa etnolo
gii1. Ocean, okazuje się, nie jest tym, za co go bierzemy. Nie jest na
prawdę zielony, niebieski, złoty czy czarny. Nie jest też syntezą barw. 
Nie ma jednej, zastygłej w słowach, prawdy oceanu. Jego natura jest 
nieopisywalna; nie istnieje nic takiego jak istota oceanu. Dzieje się tak 
z prostego powodu: ocean nie jest obiektem kultury. Elementem 
kultury są natomiast jego przedstawienia, kulturowe charakterystyki 
jego natury. Te - i tylko te! - dostępne są dla antropologicznego opisu.

L. Stomma, Słoń a sprawa etnologii, „Polska Sztuka Ludowa", nr 1-4/1982,

Rozumowanie to wpisane jest w szerszy kontekst metodologiczny. 
Oto jego zręby: kultura to wynik poznawania i oswajania natury 
przez człowieka. Proces ten polega na nazywaniu i ustanawianiu 
relacji między nazwanym. Jest to permanentna, dokonująca się 
w historii kategoryzacja continuum doświadczenia. Nadawanie sensu 
przedstawia się jako nieświadoma praca nad porządkowaniem, 
klasyfikowaniem niepodzielnej w istocie tkanki rzeczywistości. Kon
sekwencją takiego stanowiska jest ożywiona kantowskim duchem 
wypowiedź: *



22 Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne

„Świat jest być może takim, jakim jest; ale na pewno nie takim, jakim 
jest gdziekolwiek i kiedykolwiek przedstawiony. Dlatego też świat, jakim 
jest, nie jest i nie może być przedmiotem refleksji antropologicznej czy et
nologicznej"2.

2 Tamże, s. 71.

Przedmiotem pracy badawczej etnologa jest natomiast świat społecz
nie zobiektywizowanych, a więc nazwanych, opisujących to, co nie- 
opisywalne form ludzkiej aktywności. Interesować go powinna inter
pretacja elementów całości tego, co zwykliśmy nazywać kulturą, a co 
jest skodyfikowanym, ze swej natury dowolnym, jednostronnym, 
względnym mitem rzeczywistości. Złudne i naiwne są usiłowania 
tych, którzy pragną dotrzeć do prawdziwej istoty rzeczywistości 
przykładając do niej jedną tylko skalę. Niemożliwy jest, przykładowo, 
opis natury słonia, metaforę którego przywołuje żartobliwie Mircea 
Eliade w swym Traktacie o historii religii, by zilustrować tezę o nieroz- 
kładalności fenomenu religijnego i badaniu go w jednej skali, religijnej 
właśnie, jako że tylko tym sposobem zdołamy uchwycić jego istotę. 
Rzeczywistość istotowa, sama w sobie taka, jaka jest, tak naprawdę 
nie istnieje, toteż nie sposób uchwycić słonia w skali jemu właściwej. 
Istnieją natomiast słonie nazwane, słonie włączone do kultury i te 
tylko mogą stać się przedmiotem etnologicznego opisu.

Taki punkt widzenia, podnoszący tezę o konwencjonalnym cha
rakterze kultury do rangi podstawowego aksjomatu, rodzi szereg 
konsekwencji. Przede wszystkim ustają powody, dla których nie tak 
dawno jeszcze sensownym zajęciem wydawało się układanie kultur 
na hierarchicznej drabinie oraz orzekanie o ich racjonalności czy też jej 
braku. Rezygnacja z wiary w uprzywilejowany charakter własnej 
kultury prowadzi również do praktycznego wniosku: uznania myśle
nia i zachowania właściwego kulturze europejskiej za przedmiot 
antropologicznej refleksji. Po zainteresowaniu kulturą „dzikich" 
przyszedł czas na zajęcie się „dzikością" nas samych. Wymaga to 
przyjęcia szczególnej postawy. Przebywając w opisywanej kulturze, 
trzeba być zdolnym do zrzucenia jej gorsetu, niejako do wyjścia poza 
nią, by z tego stanowiska skonstatować konwencjonalność naszych 
kulturowych poczynań. Wiąże się z tym niewygodna dla badacza 
współczesności sytuacja, w której zmuszony jest on odsłaniać mitycz
ne pokłady zjawisk uchodzących powszechnie za niewzruszone, 
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święte. Rezygnując z podjęcia takiego zadania, antropolog przestałby 
być sobą. Cóż więc? Nie ma rady: „szargać świętości!". Podejmując 
program określony tym hasłem, powinien on, dla przykładu, dostrzec 
w ceremoniach dekoracji orderem nie tylko otoczone aurą patosu 
i powagi znaczenie ideowe, ale także uchwycić ludyczny wymiar 
zjawiska. W tym kontekście nie tylko dopuszczalny, ale logicznie 
wynikający z przyjętych założeń wydaje się taki oto, bluźnierczy, 
temat etnologicznego studium: Virtuti Militarijako breloczek.

Koniec wieńczy dzieło. Tezy przedstawione w tekście puentują 
znakomicie dwa zdjęcia. Pierwsze przedstawia dżentelmenów, bez 
wątpienia madę in Europę, ubranych w fantazyjne kryzy oraz szaty 
zdobne w łańcuchy i ordery. Na drugim widnieją Murzynki 
w strojach regionalnych: nagość przybrana w kółka, kolczyki, bran
solety. W perspektywie antropologicznej, jaką ujawniają fotografie, 
swojskość okazuje się jakby bardziej dzika, dzikość - jakby bardziej 
swojska. Relatywizujące spojrzenie znosi sztywny jakoby podział na: 
(dziwny) świat odległego tam i (oczywisty) świat bliskiego tu. 
W proponowanym ujęciu, dziwność oraz nieoczywistość jednego 
i drugiego stają się fundamentalnym aksjomatem poznawczym3.

3 W jednym z wywiadów powiada Stomma zupełnie otwarcie „Otacza nas 
świat rzeczy dziwacznych. My sami jesteśmy dziwaczni we wszystkim, co robimy. 
Siedzimy tu przy stole naprzeciw siebie i nie sądzimy, że jest w tym coś dziwacz
nego. A Rzymianie nie siedzieli, tylko leżeli wsparci na ręce. Każda rzecz jest 
dziwaczna - że pokój ma kąty proste: dlaczego nie okrągły, owalny, trapezowaty? 
Trzeba zdać sobie sprawę, że nie wynika to z biologizmu naszych potrzeb. Praw
dziwa zagadka. Ludzie kiedyś w historii tak przyjęli, uznali że tak ma być. Jest to 
nam tak wpojone, że uznajemy za oczywistość i dorabiamy później teorie nauko
we. Elementarny przykład, który został przepracowany przez strukturalizm: 
człowiek może zjeść wszystko. I z punktu widzenia reformy gospodarczej fakt, 
że w Polsce nie je się żab, ślimaków, dżdżownic, kotów, psów - jest marnotraw
stwem mięsa. Estetyka, biologia tego nie tłumaczy. Kwestia mitu wyłącznie", 
Otacza nas świat rzeczy dziwnych. Rozmowa z Ludwikiem Stommą, „Literatura", 
nr 1(68)/1988, s. 19.

Streszczony tekst, odarty z lekkości i finezji stylu, zawiera konse
kwentną propozycję metodologiczną. Skądinąd wiemy przecież, że 
poza nielicznymi endemitami, których poglądy dzielnie oparły się 
próbom wątpienia, dzielimy wszyscy wspólną wiarę, że nie istnieją 
niewinne metody, że wszystkie implikują jakąś teorię sensu, że pro
jekt humanistyki, w którym obowiązywałaby zasada Wertfreiheit jest 
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niemożliwy do zrealizowania. Wiemy, że nauka, próbując usprawie
dliwić swoje najgłębsze założenia, nie potrafi uwolnić się od mitycz
nych koncesji4. Wolno zatem zaproponować odczytanie powyższego 
tekstu z jednej strony jako deklaracji metodologicznej, z drugiej jako 
tekstu mitycznego, stosując wobec niego kategorie wypracowane do 
opisu rzeczywistości kulturowej. Inaczej mówiąc: jest to propozycja 
uprawiania metaantropologii. W podejmowanej tu próbie, nie rezy
gnując z opisu strategii poznawczej, chciałbym odsłonić sferę przed- 
rozumienia, opisać charakter wiary filozoficznej, która ożywia zapre
zentowaną koncepcję, nazwać wartości, które umożliwiają zarysowa
ną w tekście postawę i wyznaczają rodzaj stawianych pytań.

4 Por. L. Kołakowski, Obecność mitu, Paryż 1972, s. 25.

Koń, jaki jest...

Nieoczekiwany kontekst dla rozważań o naturze słonia i kryjących się 
za nimi przeświadczeń znajdujemy w pewnym zapisie z Dzienników 
Gombrowicza. We fragmencie tym zjadliwość w opisie zjawisk dorów
nuje interpretacyjnej przenikliwości. Tym razem chodzi o... konia.

„Dziś po śniadaniu dyskusja (...) wywołana moją tezą, że człowiek na 
koniu jest dziwactwem, śmiesznością i obrazą estetyki. W tym końskim 
Akropolu teza rozległa się jak grom bluźnierczy. Tłumaczyłem, że zwierzę 
nie rodzi się po to, aby dźwigać na sobie inne zwierzę. Człowiek na koniu 
jest równie dziwaczny jak szczur na kogucie, kura na wielbłądzie, małpa 
na krowie, pies na bawole. Człowiek na koniu to skandal, zakłócenie na
turalnego porządku, gwałcąca sztuczność, dysonans, brzydota. Powoły
wali się na dzieła rzeźbiarzy, wielbiące człowieka konnego. Ja roześmia
łem się im w nos. Posągi! Sztuka zawsze hołdowała konwenansowi - 
prawie jak moda! O wszystkim decyduje przyzwyczajenie. Oglądamy od 
wieku konne posągi, podobnie jak ludzi na koniu, ale gdybyśmy przemyli 
sobie oczy i spojrzeli na świeżo, skrzywilibyśmy się z niesmakiem - bo 
grzbiet koński nie jest miejscem dla człowieka, podobnie jak grzbiet kro
wi. Dyskutowaliśmy na przechadzce porannej, a sześćdziesiąt klaczy peł
nej krwi na pastwisku zwracało ku nam swoje miękkie, ciepłe oczy. I za
atakowałem jazdę konną. Rozkosz? Zabawa przyjemna i piękna? Ha! ha, 
ha! Podskakiwać na bydlęciu, wznosić się i opadać z nogami rozkraczo
nymi, obijając się tyłkiem o ten grzbiet nieunikniony, mieć pod sobą bydlę 
toporne i głupie, na które tak trudno wleźć, z którego zleźć nie łatwo, któ



Dylematy błazna. Zarys antropologii podejrzeń 25

rym prawie nie można kierować? »Pędzić« na nim z szybkością roweru? 
Albo w kółko powtarzać jeden i ten sam stutysięczny skok przez prze
szkodę - na zwierzęciu, które przecież zupełnie nie nadaje się do skoku? 
Walczyć z tą rozpaczliwą niezdamością końską, której nigdy nie można 
naprawdę przezwyciężyć? Ależ te rzekome rozkosze to czysty atawizm! 
Kiedyś koń rzeczywiście był pożyteczny, stanowił o wywyższeniu czło
wieka, człowiek z konia panował nad innymi, koń był bogactwem, siłą, 
dumą jeźdźca. Z tamtych czasów przedpotopowych pozostał wam kult 
jazdy konnej i uwielbienie czworonoga, który już się przeżył. Automa
tycznie powtarzacie zachwyt dziadków waszych i obijacie sobie siedzenie 
ku uczczeniu mitu!"5

5 W. Gombrowicz, Dzienniki (1957-1961), Kraków 1997, s. 34-35.
To tylko jedna z licznych u Gombrowicza przenikliwych obserwacji, 

w których dochodzi do głosu „chwyt uniezwyklenia", odsłonięcia nieoczekiwanej 
strony zwyczajnej, codziennej rzeczywistości. Zauważmy na marginesie, że 
antropologia Gombrowicza wciąż dla polskiej antropologii pozostaje światem do 
odkrycia, nie mówiąc o bezpośrednich inspiracjach z niej płynących.

Przyznać trzeba: to nie tylko arcyzabawna, ale też porywająca ję
zykowo, a nade wszystko oryginalna poznawczo hippo-teza.

W krytycznym spojrzeniu Gombrowicza znikają obdarzone po
wszechnym uczuciem i uświęcone tradycją husarskie skrzydła, 
szarże kawaleryjskie, ułański charme. Admirowane ponad wszelką 
miarę „końskie" malarstwo Kossaków objawia tu niespodziewanie 
swoją komiczną stronę. W miejscu tych niekwestionowanych i wciąż 
konserwowanych zoologiczno-patriotycznych wartości zjawia się 
wyekstrahowany z historycznego kostiumu człowiek na bydlęciu. 
Albo może jeszcze precyzyjniej: zwierzę na zwierzęciu. Błyskotliwie 
wychwytuje autor cechy wyobrażenia mitycznego: automatyzm, 
towarzyszące mu emocje, bezrefleksyjność, odporność na zmianę. 
Fragment ów, szczególnie interesujący ze względu na trafny opis 
procesu mitologizacji, dobrze ilustruje Gombrowiczowską teorię 
„Formy", zawiera też zasadnicze rysy antropologii pisarza. Uderza
jące są zbieżności tej koncepcji z przedstawionym uprzednio mode
lem rozumienia i interpretacji tekstów kultury. Warto zatrzymać się 
nad tym bliżej.

Kategoria „Formy" ma u Gombrowicza wielorakie znaczenie. Naj
częściej bywa pojmowana jako sposób bycia, zespół stereotypowych 
zachowań, utrwalony wzór postępowania, styl życia, rola społeczna, 
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konwenans6. Relacja między człowiekiem i „Formą" jest z założenia 
dialektyczna: człowiek jest producentem „Formy" i sam jest przez nią 
stwarzany. „Forma" jednakże to nie tylko gotowe produkty działań 
kulturowych. Gombrowicz protestował przeciwko utożsamianiu jej 
z obyczajem czy konwenansem, nie godził się na wąskie, socjologizu- 
jące wykładnie tego terminu. Akcentował dynamiczny charakter 
„Formy", fakt, że pojawia się ona w najbardziej przypadkowych 
spotkaniach, w których jednostka zmuszona jest nadać kształt, 
utrwalić w sztywnym schemacie doświadczenia drugiej osoby, sama 
będąc narażona na podobne operacje poznawcze.

6 Por. J. Jarzębski, Pojęcie „formy" u Gombrowicza [w:] Gombrowicz i krytycy, 
ików 1984.
7 W. Gombrowicz, dz.cyt., s. 10.
8 J. Jarzębski, dz.cyt., s. 335.

„Mocą tego, że ja jestem zawsze dla innego, obliczony na cudze wi
dzenie, mogący istnieć w sposób określony tylko dla kogoś i przez kogoś, 
egzystujący - jako forma - poprzez innego. A więc nie idzie o to, że mnie 
środowisko narzuca konwenans, lub mówiąc za Marksem, że człowiek 
jest produktem swojej klasy socjalnej, a o zobrazowanie zetknięcia czło
wieka z człowiekiem w całej jego przypadkowości, bezpośredniości, dzi
kości, o wykazanie jak z tych przypadkowych związków rodzi się Forma 
- i często najbardziej nieprzewidziana, absurdalna"7 8.

Odróżnienie „Formy-żywiołu" i „Formy-konwenasu" nie wyczer
puje treści najistotniejszego w antropologii Gombrowicza pojęcia. 
Próbowano również widzieć „Formę" w związkach z myślą filozo
ficzną i odnajdywać jej sens na przedłużeniu filozofii transcendental
nej (Descartes, Kant, Husserl), podkreślającej aktywną rolę rozumu 
w procesie doświadczania świata, porządkowania danych doświad
czenia, nadawania sensu empirii. W innym jeszcze ujęciu, zróżnico
wany kosmos Gombrowiczowskich „Form" przyrównywano do 
apriorycznych „form symbolicznych" Cassirera, dowodząc ich niemal 
całkowitej tożsamości®. Mimo różnic, wydobywania coraz to innego 
aspektu rozumienia „Formy", wspólne w tych interpretacjach są dwa 
przekonania: że „Forma" jest uchwytna jedynie jako kulturowa eks
presja i że jest nieusuwalna z naszej percepcji świata.

Wśród różnych prób przykrojenia koncepcji „Formy" do istnieją
cych już systemów myślowych, nurtów, tradycji zabrakło analogii, 
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frapującej z perspektywy antropologicznej zwłaszcza, z koncepcją 
mitu Rolanda Barthes'a9. Mit pojmowany jest przezeń jako wtórny 
system semiologiczny żerujący na znaczeniach, które dostarcza mate
ria kultury. Mit nie tyle neguje rzeczywistość, ile ją usprawiedliwia, 
znajduje dla niej uzasadnienie, umieszczając poszczególne elementy 
wyrwane z szerszego układu kulturowego w bezdyskusyjnym, tłu
maczącym ich sens w sposób absolutny, porządku. Dobrze oddają te 
właściwości mitu sformułowania: skradziony język, słowo nadmier
nie uzasadnione. Mit traktowany jest przez Barthes'a na wzór syste
mu lingwistycznego i nazywany metajęzykiem. W jego koncepcji 
świetnie uchwycona została szczególna własność naszego postrzega
nia świata, polegająca na ustatycznianiu tego, co płynne, schematy- 
zowaniu tego, co dynamiczne. Zauważone zostało, nieodłączne od 
doświadczenia poznawczego, zjawisko upraszczania, „zaokrąglania" 
rzeczywistości w proste schematy.

9 R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, wstęp K. Kłosiński, Warszawa 2000,

Po oczyszczeniu z semiologicznego żargonu, mit w rozumieniu 
Barthes'a, przypomina Gombrowiczowską „Formę". W obydwu przy
padkach chodzi o zwrócenie uwagi na fakt, że rzeczywistość znajdu
jąca się wciąż in statu nascendi krzepnie w doświadczeniu w trwałe, 
trudno zmienne formy, że wytwory kultury będące każdorazowo 
wynikiem konkretnej sytuacji kulturowej postrzegane są jako natural
ne, oczywiste, samo przez się zrozumiałe. To dlatego mocą „natural
nej-" więzi befsztyk i frytki kojarzone są z „francuskością". To dlatego 
„oczywiste" jakoby poczucie znosi nieprzystawalność człowieka 
i konia. To dlatego, dodajmy, order w sposób „samorzutny", niebu- 
dzący wątpliwości, oznacza chwałę i prestiż.

Wspólny jest nerw wywodów prowadzących do kwestionowania 
rzekomej oczywistości tych powiązań, pokazywania, że są one pro
duktem mitycznej świadomości. Wywody te osadzone są w zespole 
przeświadczeń i założeń o wadze aksjomatu. Ich wstępnie sporządzony 
katalog mógłby wyglądać następująco: człowiek nie ma natury. Jeśli 
termin „natura" stanowi kryptonim czegoś stałego i trwałego, to nie da 
się tej właściwości przypisać ludziom. Przeciwnie: jesteśmy bytami 
uwikłanymi w historię, a to oznacza ustawiczną zmienność. W opinii 
Gombrowicza człowiek to „wieczny aktor". Kontynuując tę teatralną 
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metaforykę, można by powiedzieć równie lapidarnie, że w przywoły
wanych koncepcjach historia rozumiana jest jako wielka rekwizytornia, 
kolekcja ludzkich masek i przebrań, magazyn kostiumów do sztuk, 
które zeszły z afisza. Jeszcze inaczej: jako przestrzeń, w której wszelkie 
absoluty okazują się czasowe, względne. „Deszcz bogów sypie się 
z nieba na pogrzebie jednego boga, który się przeżył"10 11. Przypomnieć 
można w tym kontekście wypowiedź Ortegi y Gasseta, w historyczno- 
ści upatrującego specyfiki ludzkiego bytowania:

10 L. Kołakowski, Kapłan i błazen. Rozważania o teologicznym dziedzictwie współ
czesnego myślenia, „Twórczość", nr 10/1959.

11 J. Ortega y Gasset, L'histoire comme système, VI, s. 41, cyt. za: W. Buchner, 
Rozum i historia, „Znak", nr 387-388/1987, s. 44.

„... człowiek nie ma natury, lecz ma historię; lub, co na jedno wychodzi, 
natura jest w rzeczach, historia jako res gestae, w człowieku"11.

Ze swej istoty jest więc człowiek nieautentyczny; podmiotowość to 
efekt naszego złudzenia. Gombrowicz będzie podkreślał rolę „Formy" 
rodzącej się w „dzikich", interpersonalnych kontaktach oraz podda
nie jednostki „kościołowi międzyludzkiemu", różnego rodzaju „mo
com zbiorowym": światopoglądowi, ideologii, religii, doktrynie, 
nauce, modzie. Badacz kultury z obozu konwencjonalistów (vide: Słoń 
a sprawa etnologii) zaakcentuje siłę kulturowych przyzwyczajeń, spo
soby postrzegania rzeczywistości, postaw, zachowań, które przez 
człowieka wytworzone, zwrotnie wywierają na nim nieuświadomio
ny przymus. „Ja" jest zatem albo produktem „międzyludzkości", albo 
zmityzowanej kultury. Myśl o naszej esencjalnej nie tożsamości trafnie 
oddaje formuła Rimbauda: „Ja to ktoś inny". W rezultacie kultura to 
również domena nieautentyczności, sztuczności, obszar zideologizo- 
wanych wytworów. To sfera ustanawiana przez rozum, który arbi
tralnym dekretem nadaje oczywistość temu, co nie jest oczywiste, 
temu, co konwencjonalne nadaje status bytu absolutnego, to, co 
kulturowe przekształca w naturalne. W antropologii Gombrowicza 
„Forma" jest tym, co jednostkę degraduje, zniewala, nie pozwala na 
osiągnięcie pełni ekspresji. W interpretacjach antropologicznych 
kładących nacisk na konwencjonalny, mityczny charakter porządku 
społecznego, kultura jawi się jako opresywny system niezezwalający 
na odstępstwa od ustalonych reguł postępowania pod groźbą - po- 
zwólmy sobie na neologizm - „ekskomunikacji", to znaczy znalezie
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nia się poza obowiązującym w danym systemie umownym kodeksem 
zachowań, wyznaczającym ramy międzyosobowego porozumienia. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że kultura pojmowana jest tu przede 
wszystkim jako „źródło cierpień", jej uczestnicy zaś skazani na trau
matyczne oddziaływanie dogmatów międzyludzkiego kościoła.

W tej sytuacji strategia poznawcza może być tylko jedna. Inter
pretacja kultury przyjmuje, bo przyjąć musi, postać demityzacji, 
demaskacji, demistyfikacji. Celem jest obnażanie kulturowych prze
brań. „Król jest nagi" - w formule tej zawiera się program antropolo
gii o orientacji konwencjonalistycznej12.

12 O uwikłaniu tego stanowiska we współczesne dyskusje metodologiczne zob. 
D. Czaja, Spór o model etnologicznej interpretacji, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace 
etnograficzne", z. 27/1990, s. 7-26.

13 L. Stomma, Wzloty i upadki królów Francji sposobem antropologicznym wyłożone, 
Łódź 1991.

14 Mam wrażenie, że właśnie ta pozorna łatwość i zwodnicza przystępność 
były przede wszystkim powodem, dla którego Wzloty i upadki... nie stały się 
w swoim czasie przedmiotem poważniejszych merytorycznych dyskusji. 
A przecież książka ta, obojętnie jak ją oceniać od strony historycznej (nie nasz to 
problem), powinna być ważna dla antropologii z jednego choćby powodu: od- 

Królowie umarli. Niech żyją królowie!

Nagi król?
Spójrzmy wobec tego na konkretny przykład, w którym mamy in- 

struktywny wręcz pokaz zastosowania anonsowanej strategii pode
jrzeń. W dziesięć lat po opublikowaniu manifestu metodologicznego 
Słoń a sprawa etnologii, Ludwik Stomma wydaje zbiór esejów poświę
conych postaciom francuskich królów oraz epizodom z ich życia, 
przedstawionym na tle wydarzeń z historii Francji13. Nie jest to jednak 
standardowy, biografistyczny wykład historii władców Francji, ani 
też podany w ekstrakcie krótki kurs jej dziejów. O czym zatem jest 
rzecz?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Książka ta bowiem jest labo
ratoryjnym nieomal przykładem pisarskiej i intelektualnej perwersji. 
Łacińska peroersitas - przypominam - znaczy przewrotność. Po 
pierwsze więc: wydaje się książką łatwą, lekturą dla każdego; „zaleca 
się" i kokietuje potoczystym językiem, gawędziarską poufałością14, 
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w istocie - pod maską retorycznych figur skrywa problemy, których 
zrozumienie wymaga elementarnej erudycji antropologicznej. Po 
drugie: wydaje się książką dotyczącą wyłącznie historii Francji, a jest 
w gruncie rzeczy refleksją nad niegdysiejszym i współczesnym spo
sobem pojmowania historii, interpretacji wydarzeń historycznych; jest 
też namysłem nad tym, co zwykliśmy nazywać „sensem historii". Po 
trzecie: jest książką napisaną przez zbrojnego w aparat naukowy 
i metodologiczne protezy uczonego a równocześnie, choć trudno w to 
uwierzyć, jest książką-wyznaniem, zapisem najzupełniej prywatnych 
obsesji i fobii, fascynacji i zachwytów. Osobliwy to melanż zajmującej 
narracji i dyscypliny wywodu, pasji oglądania z bliska minionych 
wydarzeń i ironicznego dystansu, popartego archiwalnymi studiami 
historycznego wykładu i osobistej spowiedzi.

W dość powszechnym wciąż mniemaniu, utwierdzanym nie
zmiennie przez podręczniki historii15, miniona przeszłość to nade 
wszystko katalog wydarzeń, głównie natury politycznej. To dzieje 
podbojów, aneksji, sporów dynastycznych, intronizacji i detronizacji, 
chwiejnych koalicji i wyrachowanych aliansów. Ale przeszłość to 
przecież w równym stopniu dzieje narodzin i śmierci, miłości i zdra
dy, szaleństwa, chorób, strachu, śmiechu i łez, eterycznego ducha 
i krwistego ciała. Polityka? Tak, ale jako fragment szerszego układu: 
historii mentalności. Katalog wydarzeń? Tak, ale pojętych jako cząstki 
większych całości: okresowych koniunktur i pojemniejszych jeszcze 
struktur długiego trwania.

twórczo zajmować.
15 Szkolne podręczniki to wciąż niewyczerpana skarbnica mitologicznych 

przekonań, por. świetną analizę podręcznikowych wizji prehistorii na przykładzie 
francuskich i radzieckich książek do nauki historii: W. Steczkowski, Prehistoria 
w szkolnych podręcznikach, czyli współczesny mit początków, „Polska Sztuka Ludowa",

Do takiego spojrzenia na materię historyczną nawiązuje w swej 
książce Stomma. Owszem, zgodnie z tym, co chcą podręczniki, boha
terowie jego opowieści rządzą, mordują w imię racji religijnych i racji 
stanu, zawierają przymierza i prowadzą skomplikowane gry poli
tyczne. Ale poza tym chorują, dostają napadów szału, polują, kochają 
się, modlą, jedzą i popijają. I te ostatnie okoliczności są często nie 
mniej ważne dla zrozumienia ich roli w historii niż tylko czysto 

kryła bowiem zmitologizowane wizje przeszłości jako zupełnie nowy, niezwy
kle fascynujący ląd dla antropologicznej eksploracji i pokazała, jak można się nim

nr 4/1989, s. 195-201.
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polityczny wymiar ich działań. Zanurzeni są przy tym w wyobraże
niach i mentalnych przyzwyczajeniach swojego czasu, co dla antro
pologa historii stwarza szansę szczególną. Jednakże nie w dyskret
nych odwołaniach do koncepcji, rozwijanych przez historyków sku
pionych wokół czasopisma Annales, tkwi siła tej książki. Mieści się 
ona bez reszty w autorskiej strategii podejrzeń. Nie „obiektywna 
prawda" zdarzeń jest tu celem, ale jej wyrodna siostra: prawda mitu.

„Etnolog staje przed nieodpartą pokusą traktowania historii jako mitu, 
jako produktu poddanego nieubłaganym prawom jej struktur. Etnologa 
nie interesuje, jak to tam naprawdę było, ale co było na tyle uwypuklające 
sens rzeczy, że zostało zapamiętane; co i w jakiej formie trafiło do świa
domości i bagażu kulturowego następnych pokoleń. Porządek, który et
nolog odnajduje w historii, jest więc innego rodzaju niż porządek istotny 
dla historyka"16.

16 L. Stomma, Wzloty i upadki..., s. 106-107.

Nie przyczynowo-skutkowy splot faktów, ale sens tym faktom nada
wany, sens, będący każdorazowo funkcją wyobrażeń zbiorowych. Nie 
logika empirii, ale logika nieświadomie fabrykowanych mitycznych 
konstrukcji. Ich deszyfrowanie to główne zadanie antropologa pod
glądającego historię.

Trudno w tak zakreślonym i konsekwentnie zrealizowanym pro
gramie nie dostrzec świadomej prowokacji wobec tradycyjnie - czysto 
„faktograficznie" - pojmowanej historiografii. I rzeczywiście: brawu
rowo zostały tu odsłonięte niekonsekwencje zawarte w pracach 
historyków, wyśmiana prostoduszna wiara w utajony porządek 
dziejów i możliwość jego niekłopotliwej rekonstrukcji. To nie tylko 
królowie są tu nadzy, ale też i historycy o nich piszący. Opiniom tych 
ostatnich przeciwstawia autor własne, podparte drobiazgowymi 
analizami, przeświadczenie o nieusuwalnej obecności mitu w historii 
¡kreacyjnej roli przypadku w dziejach. Dowodzi, że mityczne po
strzeganie rzeczywistości nie jest jedynie własnością nieoświeconego 
umysłu, ale pozostaje trwałym komponentem współczesnej świado
mości. Demonstruje na licznych przykładach żywe i kulturotwórcze 
funkcjonowanie mechanizmów pamięci. Przekonuje, że zaglądając 
w studnię historii, dostrzegamy tam jedynie własną twarz, a czasem, 
bywa, przerażającą gębę. Współczesność jest tu warunkiem i nieprze
kraczalnym horyzontem rozumienia przeszłości.
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Przy całej swej prowokacyjności wobec uczonych autorytetów, 
przy wszystkich ironicznych wypadach, nie jest to jedynie książka 
oddychająca powietrzem chorobliwej podejrzliwości. Częste „nie" ma 
w tle równie częste „tak". Krytyka ma tu jako kontrapunkt afirmację. 
Bo też jest to w równym stopniu książka o demistyfikacji wyobrażeń 
przeszłości, jak o wolności jako wartości nadrzędnej, o wyzwalającej 
sile różnorodności w życiu każdej zbiorowości, wreszcie - o zgubnych 
skutkach przywiązania do ideologicznych konstruktów, tak w świec
kim, jak i religijnym wydaniu. Łatwo tu rozpoznać elementarne 
przykazania liberalnego credo. Nie chciałbym jednak widzieć tego 
zbioru esejów jako empirycznie podbudowanych przypisów do tez 
politycznego liberalizmu, określiłbym go raczej jako elementarz 
zachwytu nad życiem17. Albowiem jest to też książka o urzeczeniu. 
W istocie, opowiadając o skomplikowanych meandrach przeszłości, ta 
sensualna proza usiłuje oddać bogactwo świata zmysłowego, jego 
barwę, smak i zapach. Jest też zachwytem nad bujną wielokształtno- 
ścią jego form, zmaterializowanych choćby „w rozetach Notre Damę, 
nadbrzeżach Ile-Saint-Louis, łagodnych zakolach Mozeli na pograni
czu Szampanii i Lotaryngii, wulkanicznych pustkowiach Owernii, 
menhirach Bretanii i w winie, białym winie »Sancerre«, rocznik 1985 
przede wszystkim"18.

17 Stomma, to jasne, nie jest w swoim pisaniu obiektywny (nie po to wyśmiewa 
obiektywizm, by zaraz sam miał wpaść w jego macki), premiuje więc wyraźnie
tych bohaterów, których sam lubi, a lubi tych, których poczynania zgodne są 
z jego życiowym „katechizmem". Symptomatyczna jest w tym względzie pointa 
rozdziału o Henryku II, królu, który doskonale rozumiał istotę królewskiego 
majestatu i-o paradoksie - w swobodę poddanych nieingerującym. Przykład: za 
jego życia sprowadzono do Francji tytoń, a stąd - do innych krajów, gdzie rozpo
wszechniający się zwyczaj palenia obłożono surowymi interdyktami: „Henryk II, 
gdyby żył, zdumiony byłby tymi zarządzeniami. Cóż mogłoby go obchodzić, 
czym podniecają się poddani! Zycie samo zadecyduje, czy przetrwa obyczaj, czy 
zniknie. Ingerować w czyjąś prywatność? Nie zakazami wspiera się majestat. (...) 
O, jakim mądrym byłeś królem, Henryku!", Wzloty i upadki..., s. 143.

I tak historia powszechna łączy się z historią najzupełniej prywat
ną. Twierdzę, że z korzyścią dla nich obu.
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Sub specie ironiae

Spróbujmy więc raz jeszcze: Król?
Jeśli symetria ma zostać zachowana, interpretator musi być błaz- 

nem. Kim jest błazen? Błazen jest przede wszystkim tym, który mówi 
„nie". Żyje z tego, że się przeciwstawia, podając w wątpliwość praw
dy uchodzące za oczywiste. Jest arystokratą ducha: niezależność 
myśli łączy z przenikliwą wiedzą. Obraca się w dobrym towarzy
stwie, aby tym łatwiej wygłaszać impertynencje i nicować uznawane 
świętości. Zauważenie nienaturalności tego, co inni postrzegają jako 
naturalne, wymaga specyficznej postawy: przebywania w środku 
grupy przy jednoczesnym pozostawaniu poza jej obrębem, przyjęcia 
statusu obcego, outsidera. Dopiero z tej pozycji, osiągniętej niełatwą 
zapewne autodemistyfikacyjną pracą, błazen może ostrzej dojrzeć 
dziwność skrytą za normalnością, demonstrować sztuczność 
i względność podawanych za absolutne zasad.

„Filozofia błaznów - czytamy w klasycznym już wykładzie tej posta
wy - jest tą właśnie, która w każdej epoce demaskuje jako wątpliwe to, co 
uchodzi za najbardziej niewzruszone, ujawnia sprzeczności tego, co wy- 
daje się naoczne i bezsporne, wystawia na pośmiewisko oczywistości 
zdrowego rozsądku i dopatruje się racji w absurdach, słowem - pode
jmuje cały codzienny trud zawodu błazna razem z nieuchronnym ryzy
kiem śmieszności"19.

19 L. Kołakowski, dz.cyt.

Warunkiem możliwości odczytywania tekstów kultury w sposób 
właściwy błaznowi jest szczególne odniesienie do świata. Najpełniej 
postawę tę opisują kategorie śmiechu i ironii. Co istotnego wyraża, 
o czym mówi śmiech błazna? W Księdze śmiechu i zapomnienia Milan 
Kundera wyróżnia i bliżej charakteryzuje dwa rodzaje śmiechu: 
śmiech diabelski i śmiech anielski, traktując je jako dwie przeciw
stawne figury reakcji na świat:

„Kiedy anioł po raz pierwszy usłyszał śmiech diabła, osłupiał. Odbyło 
się to na jakiejś uczcie, w której uczestniczyło dużo ludzi i wszyscy oni, 
jeden za drugim, przyłączali się do diabelskiego śmiechu, tak bardzo był 
on zaraźliwy. Anioł doskonale rozumiał, że ten śmiech wymierzony jest 
przeciw Bogu i powadze jego dzieła. Wiedział, że musi natychmiast zare
agować, lecz czuł się słaby i bezbronny. Ponieważ sam nie potrafił nic 
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wymyśleń, zaczął naśladować swego przeciwnika. Otworzył usta i wydał 
przerywany, modulowany dźwięk z górnych rejestrów swej skali głosu 
(...) i nadał mu odwrotny sens: podczas gdy śmiech diabła wskazywał na 
bezsensowność rzeczy, to śmiech anioła - przeciwnie, wyrażał radość 
z tego, że wszystko na świecie jest tak mądrze urządzone, wspaniale wy
myślone, piękne, dobre i pełne sensu. Diabeł i anioł stali więc na wprost 
siebie, otwierali usta i wydawali mniej więcej taki sam dźwięk, lecz każdy 
z nich wyrażał nim coś innego. Diabeł patrząc na śmiejącego się anioła 
śmiał się coraz bardziej, głośniej i prawdziwiej, bo śmiejący się anioł był 
nieskończenie śmieszniejszy"20.

20 M. Kundera, Księga śmiechu i zapomnienia, przeł. P. Godlewski, A. Jagodziń
ski, Warszawa 1993, s. 68.

21 Przejmującą tego egzemplifikacją jest Gombrowiczowski Kosmos. Już sam 
tytuł - głęboko ironiczny, jako że głównym tematem książki jest właśnie chaos, 
rzeczywistość nieustannie rozpadająca się, świat znaczeń, którego nie da się 
oswoić i złożyć w sensowną całość.

Nietrudno zauważyć, że błazeńska czapka skrywa przed naszym 
wzrokiem diabelskie rogi. Śmiech diabła bowiem i śmiech błazna 
odznaczają się tą samą cechą: w swych najgłębszych intencjach jest to 
śmiech metafizyczny. Ów śmiech jest szczególną postacią krytyki 
świata. Przedmiotem czyni ona nieodłączne jakoby światu ład i sens, 
które zagwarantowane są już to sankcją rozumu, już to przedustano- 
wionym boskim dekretem. Śmiech odsłania wyjątkowo dobitnie, że 
porządek świata jest tylko kruchą konstrukcją ufundowaną chime
rycznym ludzkim projektem, zmiennym historycznie i kulturowo, 
a więc że w istocie żaden taki porządek nie istnieje. Aforyzm Gom
browicza: „życie śmieje się z rozumu", wywodzi się właśnie z tego 
źródła. Budowane ustawicznie przez rozum kosmosy znaczeń - 
chcemy o tym wiedzieć, czy nie - podszyte są, dającym się chwilowo 
ledwie okiełznać, chaosem21. Toteż ich domniemana trwałość wcześ
niej czy później zostanie zdekonspirowana. I tak da capo...

Podobne cechy rzeczywistości, inaczej nieco rozkładając akcenty, 
wydobywa, pokrewne względem śmiechu, spojrzenie ironiczne. 
Wspólnym rysem zmiennych historycznie odmian ironii jest jakaś 
zasadnicza niezgoda na zastaną sytuację, wynikająca z zauważenia 
sprzeczności, z konfrontacji tego, co jest, z tym, co być powinno. 
Sprzeczność między ideałem a jego realizacjami lokalizowano 
w różnych sferach doświadczenia społecznego. Ironia błazna jest 
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szczególna; nie odnosi się do konkretnej, wydzielonej płaszczyzny 
rzeczywistości. Podobnie jak śmiech jest całościową postawą wobec 
tego, co istnieje, wobec bytu. Nosi znamiona metafizyczne. Najbar
dziej wnikliwą i subtelną analizę ironii jako postawy egzystencjalnej 
i poznawczej pozostawił Kierkegaard22. Określa ją, za Heglem, jako 
nieskończoną, absolutną negatywność. Jest negatywna, bo wszyst
kiemu zaprzecza, jest nieskończona, ponieważ negacji podlega każdy 
możliwy przedmiot doświadczenia, jest absolutna, gdyż znosi wszel
kie punkty oparcia, nie ustala nic pozytywnego. Wedle pięknego 
sformułowania Kierkegaarda, ironia „jest iskrą szaleństwa bożego, 
które buszuje jak Tamerlan i nie pozostawia kamienia na kamieniu. 
Spójrz - oto ironia"23. Ironia jest postawą nieustannej czujności wobec 
uroszczeń rozumu, jest kontestowaniem tego, co obiektywne i histo
ryczne. Nie znosi żadnej powagi ani żadnej świętości. W ironię im- 
manentnie wpisany jest dystans. Dystans nie tylko wobec świata, ale 
i wobec samego siebie. Ironia to strategia poznawcza umożliwiająca 
przenikliwy wgląd w rzeczywistość. Ale jest też niedającym się ni
czym zastąpić narzędziem samopoznania24.

22 S. Kierkegaard, O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa, przeł. 
A. Djakowska, Warszawa 1999. Z tej nadzwyczajnej i - oczywiście zniewalająco 
ironicznej! - wykładni ironii biorę tylko te cechy, które pozwalają doprecyzować 
i wyostrzyć opisywaną tu strategię błazeńską. Z żalem trzeba pozostawić na 
uboczu znakomite analizy Kierkegaarda rozważającego różne postacie ironii 
(kontemplatywna, egzekutywna, opanowana), czy odsłaniającego podobieństwa 
i różnice między ironią a satyrą, szyderstwem, parodią czy humorem. Ta roz
prawa o ironii nie ma sobie równych w literaturze przedmiotu. Rację ma Paul de 
Man, nazywając ją „najlepszą z dostępnych książek o ironii", P. de Man, Pojęcie 
ironii, „Literatura na Świecie", nr 10-11/1999, s. 7.

23 S. Kierkegaard, O pojęciu ironii..., s. 255.
24 Dla Kierkegaarda ironia była jedynym instrumentem pozwalającym dotrzeć 

do ignorowanej przez wszystkie systemy myślowe subiektywności, ostatecznie 
stanowiła nie tylko narzędzie egzystencjalnego rozpoznania, ale także pod
porządkowana została celom religijnym. Ten aspekt ironii - dla Kierkegaarda 
najważniejszy - pozostawiam na boku.

Ironistę łączy z błaznem poczucie całkowitej osobności, przekona
nie o twórczej pozycji outsidera. „Ironista, który jest przedstawicielem 
większości to eo ipso nędzny ironista. Być w większości to życzenie 
bezpośredniości, ironia zaś podejrzliwie spogląda zarówno w lewo, 
jak i w prawo. Dlatego prawdziwy ironista nigdy nie zwiąże się 
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z większością"25. Kierkegaard - o dziwo - rezerwuje tę rolę dla bła
zna! Można jednak domyślać się, że pod tym nazwaniem figuruje 
u niego raczej postać cyrkowego trefnisia, niż opisany tu wcześniej, 
zdystansowany wobec wszystkiego i z definicji nieufny wobec wszel
kich zbiorowych przekonań, błazen. Co ciekawe, w niemal tych 
samych słowach, Barthes opisuje stanowisko mitologa, utrzymując, że 
właściwy mu status, to status wykluczenia. Praca demistyfikacyjna, 
choć konieczna, nieuchronnie skazuje na społeczną izolację:

25 S. Kierkegaard, Z Papierów (Noty o ironii), „Literatura na Świecie", nr 10- 
-11/1999, s. 288; por. też B. świderski, Ironia w „Papierach" Serena Kierkegaarda, 
„Literatura na Świecie", nr 10-11/1999, s. Tn-TlS.

26 R. Barthes, dz.cyt., s. 294.
27 R. Barthes, dz.cyt., s. 28.
28 R. Rorty, Przygodność, ironia, solidarność, przeł. W.J. Popowski, Warszawa

„Rozszyfrowanie Tour de France, dobrego francuskiego Wina to od
dalenie się od ludzi, których bawi wyścig kolarski i rozgrzewa wino. Mi
tolog skazany jest na życie w społeczeństwie teoretycznym; byt społeczny 
jest dla niego co najwyżej bytem prawdziwym: większe uspołecznienie 
zawiera się dla niego w głębszej moralności. Jego więzy ze światem mają 
charakter sarkastyczny"26.

To właśnie sarkazm, specyficzną postać ironii, Barthes czyni we 
wstępie do swoich Mitologii warunkiem prawdy27.

Podobnie, Richard Rorty, entuzjasta strategii ironicznej w filozofii, 
widzi ironistę dokładnie po przeciwnej stronie zdroworozsądkowej 
większości:

„Przeciwieństwem ironii jest zdrowy rozsądek. Jest on bowiem hasłem 
tych, którzy wszystko, co ważne, bez wahania opisują za pomocą słów 
zaczerpniętych z finalnego słownika, do którego oni sami i otaczający ich 
ludzie przywykli. Mieć zdrowy rozsądek oznacza traktować jako niepod- 
legający dyskusji fakt, że wypowiedzi sformułowane w tym finalnym ję
zyku wystarczają do opisu i oceny przekonań, działań i życia tych, którzy 
się posługują odmiennymi słownikami finalnymi"28.

Ironista Rort/ego, to ten, który złośliwie i bez litości będzie demon
strował apodyktyczność i dogmatyczność każdego „finalnego słow
nika" (to niemalże synonim Barthes'owskiej mitologii, i po części 
Gombrowiczowskiej „Formy"), który będzie zasiewał wątpliwości 
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tam, gdzie inni dostrzegają jedynie niewzruszone, ponadepokowe, 
uniwersalne prawdy.

Błazen-antropolog, mitolog, ironista związani są wspólnym wę
złem: wątpią we wszystko, co potwierdzone sankcją odwieczności 
i uświęcone społecznym rytuałem. W tym towarzystwie antropolog 
jest jak filmowa Moskwa - nie wierzy nawet łzom! Nie wierzy, bo 
wie, że również i łzy mają kulturowy wymiar, że za płynącą z oczu 
wodą z solą stoi nierzadko zbiorowy przymus29. Komu z nas z kimś 
takim po drodze? Najintymniejsza ekspresja uczuć jako produkt 
przypadkowych konfiguracji kultury? Tego już za wiele. Odpowie
dzią jest społeczny ostracyzm, za który kupić sobie można odrobinę 
poczucia, że świat jest immanentnie wyposażony w sens, a reguły 
jego rozumienia są bez trudu czytelne. Nawiasem mówiąc: czy nie 
z tego właśnie powodu recepcja antropologii ironizującej jest tak 
mizerna, czy nie dlatego robi ona na czytelniku wrażenie co najwyżej 
pomysłowej i inteligentnej gry, pozbawionej wszakże tak upragnio
nego i cenionego nade wszystko egzystencjalnego ciężaru? Krusząca 
wszelkie fundamenty nieznośna lekkość antropologii podejrzeń sama 
staje się obiektem wątpienia.

29 Niezrównany opis takiego zbiorowego płaczu na widok dziwów natury daje 
Jerzy Stempowski w antropologicznym z ducha komentarzu do żywego w XVIII- 
-wiecznej Europie obyczaju pielgrzymowania do wodospadu w Szafuzie: „Oby
czaj ówczesny nakazywał przejawianie »czułości serca« we wszystkich okoliczno
ściach i nie sprzeciwiał się manifestacjom tkliwych uczuć. Damy w sukniach 
w drobne kwiaty i mężczyźni w kolorowych frakach zalewali się łzami na widok 
sławnego wodospadu. (...) Tak zwane fenomeny i uroki natury utraciły większą 
część dawnego autorytetu.(...) Jadący do Szafuzy rzucają zaledwie roztargnione 
spojrzenie na białą kipiel wodospadu. Nikt zapewne nie zbacza dlań z drogi. 
Zmieniły się zresztą obyczaje i nieliczni, których przypadek zaprowadził w tym 
miejscu na brzeg Renu, spluwają parę razy na ziemię i wzruszając ramionami 
mówią: »Tu się dopiero marnują kilowaty«. (...) Płakanie czy spluwanie na widok 
wodospadów nie jest wyrazem obyczajów, ale mód i manieryzmów towarzyskich 
i literackich, mających własny kalendarz", J. Stempowski, Eseje dla Kasandry, Paryż

Pod ironicznym spojrzeniem błazna rzeczywistość traci swój de
prymujący ciężar, okazuje się niedoskonałą formą krępującą 
i ograniczającą jednostkę. Więcej: świat w tym ujęciu nie tylko prze- 
staje być najlepszym ze światów, ale pozbawiony absolutnej sankcji 
staje się absurdalny, przypadkowy, niekonieczny. Jak się zdaje, racją 
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najgłębszą, która przemawia za taką ontologią jest nieusuwalna 
obecność cierpienia, bólu, śmierci. Błazen podejmuje trud wykazania 
jałowości wszelkich prób usensownienia zła, w rezultacie eliminuje 
z obszaru intelektualnego namysłu i unieważnia problem teodycei.

Śmiech i ironia stanowiące o sile błazna wiele też mówią o jego 
słabościach. Jeśli, zgodnie ze swym programem, śmieje się ze wszyst
kiego, ironizuje na każdy temat, to przynajmniej same te czynności 
nie stają się obiektem ataku. Tym samym założona relatywność ujaw
nia swe nierelatywne korzenie. Z kolei, obydwie formy, którymi się 
posługuje, doprowadzone do skrajności, same siebie znoszą. Natra
fiamy w ten sposób na istotne ograniczenia strategii błazna: związane 
z jej stosowaniem antynomie i niekonsekwencje. Spróbujmy je pokrót
ce przedstawić.

Błazen jest wcieleniem ducha sceptycznego. Sceptyk łączy w sobie 
dwa wykluczające się pragnienia: chciałby wszystko i wszystkich 
poddać wątpieniu, sam pozostając poza wszelkim podejrzeniem. 
Kto twierdzi, że będzie kwestionował wszystko, powinien, jeśli chce 
być z sobą zgodny, zakwestionować samo to twierdzenie. Programo
we założenie sceptyka jest zatem wewnętrznie sprzeczne, cierpi 
na nieuchronny w tej sytuacji paradoks samoodniesienia. Konse
kwentny może być sceptyk tylko wówczas, gdy sam siebie zmusi do 
milczenia.

Zarzuca się czasem postawie sceptycznej nihilizm. Ze względu na 
wspomnianą niekonsekwencję zarzut ten można oddalić. Przecież 
jeśli błazen zwraca się przeciwko wszelkim wartościom, to w każdym 
razie jedno nie podlega dyskusji: że wartość widzi w samym akcie ich 
odrzucenia. Błazeństwo jest ze swej istoty stanem permanentnego 
buntu. Jednakże każdy bunt przeciw czemuś dokonuje się w imię 
jakiejś wartości. Śmiech i ironiczne usposobienie to nie tylko narzę
dzia destrukcji. Prawdą jest, że błazen w swej pracy demistyfikator- 
skiej nie proponuje żadnych rozwiązań pozytywnych; pozostaje 
czystą negatywnością. Wszelako działalność negatywna, nawet jeśli 
o tym nie wie, zawiera jako swój warunek jakąś afirmację. Nihilizm 
błazna - choćby skłonny był weń uwierzyć - jest czysto deklaratyw
ny. Z tego samego powodu zarzut nihilizmu formułowany czasem 
z zewnątrz pod adresem tej postawy nie ma większego sensu, służy 
raczej zdyskredytowaniu przeciwnika, niż uczciwemu opisaniu jej 
wad i zalet.
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Jak wygląda zatem odwrotna strona destrukcyjnych zabiegów bła
zna? Co stanowi przedmiot jego ukrytej afirmacji? Wróćmy do Gom
browicza. „Forma", powiedzieliśmy, degraduje, ogranicza, wprowa
dza „ja" w stan alienacji. Powoduje ból, ponieważ uniemożliwia 
jednostce adekwatną ekspresję, wytwarza w niej poczucie nieustan
nego zafałszowania. Chociaż brzmi to paradoksalnie, ale precyzyjniej 
byłoby mówić w tym wypadku, że to „Forma" cierpi wskutek defor
macji, gdyż nic takiego jak podmiot, samoistne „ja" u Gombrowicza 
nie istnieje. Wyjścia z tej sytuacji nie ma, bo przed „Formą" nie da się 
uciec. Porzucić „Formę" można tylko na rzecz innej „Formy". Zawsze 
i wszędzie uciekać będziemy z jakąś gębą w rękach.

W związku z tym, jedyne co nam pozos taje, to uświadomić sobie 
ten niewygodny stan, nabrać dystansu do „Formy". Do podobnych 
wniosków dochodzi antropolog-błazen. Podkreślając konwencjonal- 
ność naszych zachowań, akcentując nieusuwalną obecność mitu 
w naszym myśleniu, wiedząc jednocześnie, że mit można zamienić 
tylko na mit, konwencję na konwencję, sens swojej pracy widzi 
w ujawnianiu tej sytuacji. W obu wypadkach tym, co steruje ich 
poczynaniami jest pragnienie autentyczności. Wartością, której służą 
jest samoświadomość. Ale chcąc być konsekwentnymi, również 
produkty własnej samoświadomości muszą uznać za relatywne. 
Zaprzeczają więc sobie, gdy twierdzą, że odnaleźli absolutny punkt 
oparcia. Niemniej, uświadamianie konieczności egzystowania 
w fałszująco-mitycznym świecie kultury pozostaje wartością dekla
ratywnie absolutną, ze względu na którą dokonuje się interpretacji.

Dotykamy w tym miejscu ważnej kwestii wiążącej się ze stanowi
skiem konwencjonalistycznym: problem relatywizmu kulturowego. 
Konwencjonalista powiada, że nie ma żadnych ponadkulturowych, 
transcendentalnych kryteriów, które pozwalałyby wartościować 
kultury, budować ich hierarchię. Mają one swoje reguły funkcjono
wania, własne logiki, według których uczestnicy postrzegają rzeczy
wistość, jak również nieobowiązujące uniwersalnie modele racjonal
ności. Mocą tej niejednorodności są więc równe. Twierdzenie to, jak 
przekonywająco udowadnia Leszek Kołakowski, przeczy temu, co 
pozytywnie ustanawia. Jest to twierdzenie wartościujące w tym 
samym stopniu, co teza przeciwstawna, chociaż afirmacja wartości 
dokonuje się tu nie wprost. Przekonanie, że „wszystkie kultury są 
równe" umożliwiło powstanie antropologii kultury jako nauki. W pra



40 Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne

ktyce oznaczało to, że aby zrozumieć inną kulturę, należy zawiesić 
własne normy moralne i estetyczne, porzucić kulturowo uwarunko
wane, a więc względne przyzwyczajenia, gdyż tylko w ten sposób 
jesteśmy w stanie zbliżyć się do uchwycenia inności innego, pojęcia 
obcości obcego. Wszelako ów akt zawieszenia ma korzenie kulturo
we. Powzięty został w Europie, w kulturze, która zakwestionowała 
wyższość własnych wartości, by w ten sposób podjąć wysiłek zrozu
mienia innego. Istnieją więc realne powody, by głosić, że kultura, 
która tego dokonała jest kulturą wyższą. Nie jest to racja, dla której 
etnolog miałby porzucić zasadę „wszystkie kultury są równe" w swej 
pracy badawczej, ale powinien pamiętać, że konsekwentna postawa 
relatywistyczna przeczy samej sobie. Wikła się w tę samą antynomię, 
którą rodzi sceptycyzm. Postawa ta pociąga jeszcze jedną nieuchron
ną konsekwencję: zmusza do takich opisów kultury, w których każde, 
nawet najbardziej nam wstrętne, zachowanie usprawiedliwione 
zostaje logiką systemu, w którym powstało. Z racji niemożności 
uzgodnienia jednego, powszechnie obowiązującego kryterium warto
ściującego, każdy układ kulturowy sytuuje się „poza dobrem i złem". 
W tej sytuacji uprawniony jest wniosek, że - przykładowo - różnica 
między wegetarianinem a ludożercą jest jedynie kwestią smaku, jak 
pikantnie puentuje cały problem Kołakowski30.

30 L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999, s. 253.

Stanowisko antropologa błaznem podszytego jest więc w rezultacie: 
w wersji słabej - niekonsekwentne, w wersji mocnej - samodestrukcyj- 
ne. Jest też, jak starałem się pokazać, nieuleczalnie dwuznaczne.

Nie niweczy to, rzecz jasna, sensowności jego wysiłków, wskazuje 
tylko na istotne trudności tej strategii poznawczej. Korzystamy 
wszakże z owoców jego pracy nawet jeśli o tym nie wiemy. Wyzwa
lającym śmiechem nadaje on światu jakby bardziej ludzki wymiar: 
znosi powagę i patos wielkości, nobilituje to, co rzekomo niegodne 
nas, małe, niechciane. Kłującą ironią odświeża spojrzenie: sprawia, że 
w zetknięciu z wartościami zmuszeni jesteśmy stracić naiwność, 
tym samym nie dopuszcza do ich estetyzacji i zbanalizowania. Wąt
pieniem podsyca w nas czujność wobec ustawicznego kreowania 
ziemskich absolutów. Odsłania destrukcyjny społecznie wymiar 
wszelkich form idolatrii. Ostatecznie, realizuje i potwierdza w prakty
ce trafność zdroworozsądkowego (sic!) przekonania bohatera opery 
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Cosi fan tutte Mozarta, że: „dobrze być na tym świecie zawsze nieco 
podejrzliwym"...

Tak mógłby wyglądać zestaw najgłębszych przeświadczeń antro
pologa wykorzystującego w swej pracy strategię błazna; tak mogłoby 
przedstawiać się jego wyznanie wiary. Wiary pojmowanej nie konfe
syjnie, ale jako niedający się usprawiedliwić dyskursywnie akt opo
wiedzenia się za pewnymi wartościami. Jeśli stwierdzenia te wydają 
się nazbyt miękkie w stosunku do twardych jakoby konstrukcji inte
lektu, zbyt subiektywne wobec obiektywnych roszczeń nauki, warto 
przypomnieć w tym miejscu pytanie, które Claude Lévi-Strauss 
umieścił w swoim genewskim wykładzie poświęconym pamięci Jana 
Jakuba Rousseau: „Czy etnolog pisze coś innego niż wyznania?"31.

31 C. Lévi-Strauss, Jan Jakub Rousseau, twórca nauk humanistycznych, przeł. 
L. Kolankiewicz, „Twórczość", nr 6/1984, s. 86.

Retoryczność tego pytania jest wyzwaniem nie tylko dla zakonu 
etnologów.





Malinowski o kolorach. Na marginesie Dzienników

Błękit zmieszany z ciepłym różowym tonem, małe 
fioletowe chmurki
Bronisław Malinowski, Dzienniki 1914-1918

Każdy, kto natknął się kiedyś niespodziewanie na czyjeś prywatne 
zapiski, intymne notatki przeznaczone wyraźnie „do użytku we
wnętrznego", pamięta to dziwne uczucie. Zaciekawienie walczy 
wówczas intensywnie z niechęcią, fascynacja z odrazą. Schwytani 
w potrzask ambiwalencji, miotamy się więc między odzywającymi się 
w nas równocześnie sprzecznymi odruchami, między dojmującą po
kusą wejścia w bliski kontakt z tym, co najwyraźniej nie moje, a zatem 
tym, co jest obwarowane kulturowym zakazem: „nie dotykać", a wy
nikającym z wiedzy o tym, przykrym zażenowaniem. W jakimś sensie 
jednak ta ciekawość, mimo że grzeszna, ma swoje proste usprawie
dliwienie. Mimo wszystko chcemy przecież wiedzieć „jak to jest na
prawdę" z innymi, jaką to prawdę o sobie skrywają. Milcząco zakła
damy przy tym, jako trzeźwą oczywistość, istnienie dwóch sfer egzy
stencji: publicznej i prywatnej, jawnej i ukrytej, „sceny" i „kulisów". 
Wszystkie te przeciwstawienia okazują się ukonkretnieniem jednej 
podstawowej antytezy, odpowiednio: pozoru i prawdy. Sądzimy, czy 
może raczej: wierzymy, że ta „najprawdziwsza prawda" o innych, jest 
z natury rzeczy ukryta, schowana, że nasz wizerunek codzienny jest 
z definicji skłamany, stanowi ledwie grę masek, za którymi dopiero 
czai się prawdziwe „ja". Toteż, zdaje się nam, że zrywanie owych 
masek, w sensie dosłownym: demaskacja, to jedynie rozsądny in
strument poznawczy, a przy tym solidna gwarancja dotarcia do nagiej 
egzystencji, za którą już nic nie ma, bo nic być nie może. Strip-tease 
jako kres epistemologii.

Trudno się tedy dziwić, że opublikowany w roku 1967 A Diary in 
the Strict Sense of the Term Bronisława Malinowskiego - angielskie 
tłumaczenie pisanego w dużej części po polsku i wyraźnie „dla sie
bie" dziennika intymnego - wzbudził wówczas tak wielkie poruszę-
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nie w środowisku antropologów. Poczuli oni, że zajrzeli za zasłonę, 
dotknęli wreszcie jakiejś, skrywanej za uniwersytecko-scjentys- 
tycznym sztafażem, prawdy o człowieku i profesji przezeń uprawia
nej. Kłopot w tym, że ta prawda okazała w znacznej części dość nie
oczekiwana: „brzydka", dwuznaczna moralnie, poznawczo depry
mująca, o ile nie - przygnębiająca. A więc to tak? Zdawało się: solen
ny etnograficzny autorytet, jeden z ojców-założycieli dyscypliny a tu, 
przyznaje się, że czasami dzikich ma dość, że z „nativami" gadać mu 
się nie chce. Zdawało się: wewnętrznie zorganizowany, zdyscyplino
wany myślowo uczony a tu, okazuje się, hipochondryk, wiecznie nie
pewny siebie, człowiek o proteuszowej tożsamości. Zdawało się: po
ważny intelektualista, skupiony wyłącznie na pracy badawczej, kon
trolujący skutecznie swoje emocje i pragnienia a tu, nic tylko panny 
mu w głowie... Jako czytelnicy Diary, antropolodzy znaleźli się, chcąc 
nie chcąc, w sytuacji voyeura i wraz z nim dzielili wątpliwy sukces 
poznawczy: radość z podejrzenia bliźniego w sytuacji intymnej; rów
nocześnie jednak dawali niejednokrotnie wyraz zażenowaniu z po
wodu tego odkrycia. W każdym razie, prawda życia zdawała się po
zostawać w trwałej kolizji z prawdą dzieła. Dziennik podawał 
w wątpliwość, mówiąc delikatnie, wiarygodność badań terenowych 
i wyprowadzonych na ich podstawie konkluzji, odsłaniał przejmująco 
nieczyste sumienie badacza.

Dzisiaj, oczywiście, reagujemy na te zapisy inaczej. Pierwsze 
emocje dawno opadły. Ale nie tylko o to chodzi. Wiemy też znacznie 
więcej o kłopotach metodologicznych związanych z lekturą tekstów 
diarystycznych. Tych ostatnich nie traktujemy już naiwnie. Nie jest 
to już dla nas tylko i wyłącznie lustro, w którym odbija się w pełni 
wiarygodnie zarówno kulturowa rzeczywistość, jak i postać diary- 
sty. Dostrzegamy w nich liczne, świadome, jak i nieświadome, de
formacje, przekłamania i zabiegi autokreacyjne. Mimo że rzeczywi
stość zdaje się temu przeczyć, wiemy na pewno: nikt nie pisze w sa
motności.

Fakty tak niegdyś bulwersujące, postrzegamy dziś również w nie
co innej perspektywie. Skandal uzwyczajnia się i normalnieje. Chociaż 
wciąż - porzućmy hipokryzję panie i panowie - mocno działa na nas, 
wyłaniający się z Dziennika obraz lubieżnego Bronia, postaci łudząco 
przypominającej pewnego bohatera z wiersza Miłosza („Spódnice 
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dziewkom (...) zawijać raczył / W gaju (...) biegał z twardą pytą"1), to 
nikt już bodaj nie traktuje tej okoliczności w kategoriach niezdrowej 
sensacji. Zmuszeni byliśmy przyjąć do wiadomości, jak z gruntu fał
szywy jest obraz naukowca badacza kultury z akademickich wyobra
żeń (czy raczej: z nie do końca uświadamianych pragnień). Uczony 
nie jest wykonany ze spiżu; to nie jest po prostu analityczny rein Ver
nunft, zaczepiony przypadkiem na bezwolnym ciele, to nie osobnik 
wyprany z emocji, nieobciążony biograficzną przeszłością. W Dzienni
ku Malinowski schodzi z cokołu, a wraz z nim, za jednym pociągnię
ciem, cala plejada badaczy. W miejsce budzącego zwyczajowy podziw 
i szacunek: Profesora, Badacza, Uczonego, w miejsce osoby zastygłej 
w encyklopedyczne hasło, które z precyzją buchaltera rejestruje jedy
nie litanię jego pomnikowych osiągnięć, słowem, w miejsce trochę jednak 
nierealnego monolitu, pojawia się żywy człowiek z krwi, kości i nasienia: 
niepewny siebie, psychicznie słaby, rozchwiany wewnętrznie, pełny 
sprzeczności. Postać, której myślenie splata się niepodzielnie z fizjologią. 
I która, trudno ukryć - naturalnie, mogę mówić tylko za siebie - wzbu
dza o wiele więcej sympatii niż jego akademicki sobowtór.

1 Cz. Miłosz, Rozmowy na Wielkanoc 1620 roku [w:] Wiersze, t. 2, Wrocław- 
-Kraków 1984, s. 67.

2 J. Clifford, Kłopoty z kulturą, tłumacze różni, Warszawa 2000, s. 111.

Ważne jest i to jeszcze: nie przeciwstawiamy już drastycznie 
dziennikowych zapisów ustaleniom zawartym w rozprawach pod
sumowujących etnograficzne prace w terenie. James Clifford, umiesz
czając Dziennik i Argonautów Zachodniego Pacyfiku, proponuje, aby 
potraktować te teksty równolegle, komplementarnie, jako dwa ekspe
rymenty pisarskie. I w jednym i w drugim „prawda" podlega prze
cież pewnej refrakcji. Clifford zauważa przytomnie:

„Dziennik jest pomysłowym, polifonicznym tekstem. Dla historii antro
pologii to tekst przełomowy nie dlatego, że objawia rzeczywistość etnogra
ficznego doświadczenia, ale dlatego, że zmusza nas do borykania się ze zło
żonością takich spotkań, potyczek oraz do traktowania wszystkich teksto
wych sprawozdań, opartych na badaniach terenowych, jako stronniczych 
interpretacji"1 2.

A Clifford Geertz dodaje:

„Dziennik niepokoi, ale nie z powodu tego, co mówi o Malinowskim. 
Wiele z tych spraw stało się neoromantycznym komunałem i, jak część in
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nych sławnych »wyznań«, nie wyjawia aż tak wiele, jakby się mogło wyda
wać. Dziennik niepokoi z powodu tego, co mówi o »Byciu Tam«"3.

3 C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, 
Warszawa 2000, s. 108.

4 B. Malinowski, Dzienniki 1914-1918, „Konteksty", nr 1-2/1999, s. 209-210.

„Cała Prawda" o Malinowskim nie tkwi po prostu w Dzienniku; jeśli 
już upieramy się, że można się o nią otrzeć, to rozpisana jest raczej na 
wiele tekstów, mieści się gdzieś „pomiędzy", na przecięciu prywatne
go i publicznego.

Może więc nie warto szukać w zapisach intymnych (mam tu na 
myśli, oprócz wspomnianego Dziennika obejmującego lata 1914-1918, 
również wcześniejsze notatki, także i prywatne listy) prawdy o Mali
nowskim. Poszukajmy w nich raczej prawdy o etnografii. I Geertz, 
i Clifford, posługując się tekstem Dziennika, rzucili już kilka ważnych 
uwag w tej kwestii. Geertz pokazał Malinowskiego jako prawodawcę 
szczególnego typu dyskursu, pisarstwa etnograficznego, w którym 
wyeksponowana zostaje uwiarygadniająca rola „zaświadczającego 
ja"; jako twórcę dziennikopodobnego stylu narracji. Clifford, zesta
wiając intrygująco Dziennik z Jądrem ciemności Conrada, śledzi uważ
nie nie tylko kłopoty z językową i kulturową tożsamością bohaterów 
obu utworów w zderzeniu z obcością, ale nade wszystko akcentuje 
kreacyjny, par excellence pisarski, wymiar opisu etnograficznego; de
monstruje proces przechodzenia „surowego" materiału faktograficz
nego w etnograficzne „fikcje".

„Cudne popołudnie, przepełnione różnorodnymi światłami. Przede mną 
olbrzymia ściana zielona przesycona złotem słońcem ślizgającem się 
i wciskającem wśród zieleni, płonącem jasno na kredowych kołach"4.

Tym, co szczególnie uderza już w pierwszej lekturze zapisków 
Malinowskiego, to fakt, że w dużej części jest to dziennik oka. Jego 
sensualna wrażliwość, żywe i spontaniczne odczucie kolorów, zesta
wień barwnych, dają wielokrotnie znać o sobie. Oczywiście, nie uszło 
to uwagi komentatorów. Z jednej strony podkreślają oni wyraźną 
fascynację Malinowskiego naturą, czując się przy tym w obowiązku 
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koniecznie zaznaczyć, że nie były to zainteresowania naukowe: 
„Niestety - ubolewa Jerschina - odkrywamy, że zainteresowanie to 
miało charakter czysto estetyczny - jego spostrzeżenia odpowiadały 
malarzowi zafascynowanemu kolorem i formą"5. Z drugiej, ci, którzy 
- jak Terence Wright - niewątpliwie doceniają siłę świadomości wi
zualnej Malinowskiego, odnoszą ten fakt przede wszystkim do jego 
osiągnięć na polu fotografii etnograficznej6. A więc: liczne zapisy 
olśnień światem barw i form to po prostu tylko i wyłącznie „czysta 
estetyka"? Czysta, to znaczy zaświadczająca co najwyżej o wrażli
wości artystycznej naukowca, pozostająca jednak w luźnym związ
ku z jego pracą analityczną; co najwyżej użyteczna w pracy fotogra
ficznej. Zapytajmy jednak przekornie i naiwnie: czy obecne u Mali
nowskiego opisy kształtu i koloru morza czy chmur nie zdradzają, 
pośrednio, czegoś istotnego o naszej dyscyplinie? Albo inaczej: czy 
oko malarza w istocie tak dalece różni się od oka antropologa? Zo
baczmy.

5 Cyt. za: T. Wright, Antropolog jako artysta: fotografie Malinowskiego z Trobrian- 
dów, „Konteksty", nr 1-2/1997, s. 182.

6 Tamże, s. 181-185.
7 B. Malinowski, Dzienniki 1914-1918, „Konteksty", nr 1-2/1999, s. 205.
8 Tamże, s. 205.
9 Tamże, s. 197.

Z Dziennikowych zapisów można wykroić kilka osobnych, tema
tycznie jednorodnych opowieści.

O niebie i chmurach:

„Na mlecznem, mętnem niebie - jakby wypełnione zmąconą, brudną 
cieczą - fiolet różowy zachodu; przepełnia wszystko, pokrywa morze ru
chomą powłoką różowego metalu - zamykam na chwilę świat w jakimś 
zamurowanym, dziwnym zaklęciu urojonego piękna"7.

„Na Zachodzie szkarłatne plamy na ciemnem, zachmurzonem niebie - 
dziwnie ponure - jak wypieki na schorowanej, śmiercią napiętnowanej twa
rzy (jak przedśmiertne wypieki na schorowanej, dogorywającej twarzy)"8.

„Pod wieczór, niebo pokrywa się lekką mgłą znowuż, urozmaiconą de
seniami lekkich pióropuszy chmur, które purpurowy blask zorzy zachodzą
cego słońca zapala i rysuje w cudowne desenie"9.

„Ciemne chmury. Tylko nad Kojatabu fantastyczne kumulusy w grupie 
wieńcem, a wewnątrz oświetlone jakby jarzącym się płomieniem, like wi- 



48 Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne

tches around a kettle in which there glows some demonical fire [jak wiedź
my wokół kotła, w którym jarzy się demoniczny ogień]"10 11.

10 B. Malinowski, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, „Konteksty", 
nr 3/1999, s. 107.

11 B. Malinowski, Dzienniki 1914-1918, s. 196-197.
12 B. Malinowski, Dziennik w ścisłym..., s. 103; tłumaczenia w nawiasach kwa

dratowych - G. Kubica-Heller.
13 Tamże, s. 104.
14 B. Malinowski, Dzienniki 1914-1918, s. 205.

O morzu:

„Morze natomiast i pagórki otaczające zatokę cudowne. (...) Z rana 
wszystko powleczone delikatną mgłą. Pagórki ledwo że przeglądają, jak 
delikatne cienie różowe, rzucone na błękitny ekran. Morze, zlekka zmarsz
czone, mieni się tysiącem odcieni, skrzepłych na wciąż ruchomej po
wierzchni jego; na płytszych miejscach wśród turkusowych zieleni widać 
ciepło fioletowe ciała kamieni pokrytych porostami; na miejscach gładkich, 
niezmarszczonych wiatrem, odbija się niebo i ziemia, gama od szafiru do 
mlecznoróżowych cieni zamglonych pagórków. Tam, gdzie wiatr pokrył ją 
chropowatą powierzchnią i zatarł oddźwięki głębin, gór i nieba, morze lśni 
swą własną głęboką zieloną, miejscami intensywnie niebieską barwą"11.

„Wiatr, żeglujemy szybko (...). Równocześnie rozkoszuję się wrażeniami 
płynięcia. Niespokojne szare i niebieskie morze - there is a touch of lavish 
nonchalance about the dark blues and grays of a choppy sea [jest odrobina 
hojnej nonszalancji w granatach i szarościach burzliwego morza]"12.

„Potem siedzę na werandzie (...) i patrzę na bajeczne, ciemnoatramen- 
towe morze, przypalone brązowym ogniem z jednej strony (.. ,)"13.

O krajobrazie i świecie roślinnym:

„Nad mleczną zielenią wody - niby turkus przezroczyste fioletowe syl
wety gór, jakby cienie rzucone ekran mgły. Za mną, nad drzewami dżungli 
pokrywającej płaski brzeg wychyla się wyniosła piramida pokryta lasem. 
Przede mną lśniący pas piasku żółtego, nad nim sylwety palm jakby wyro
słych z morza"14.

„Góry jednak wciąż płoną w plenerowem, ciepłem kolorze ciał 
w kształtach fantastycznie pięknych, kąpiących się w lazurze nieba i morza. 
Dopiero po południu mgła niknie zupełnie, cienie na górach stają się głębo
ko szafirowe; góry nabierają dziwnie upiornego wyrazu, jak by skąpane w ja
kiejś ponurej nocy, kontrastującej silnie z wieczną pogodą morza i nieba"15.

15 Tamże, s. 197.
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„Zapalają ogień w paru miejscach. Cudne widowisko. Płomień czerwo
ny, miejscami purpurowy, pełza wąską wstęgą po zboczach pagórka; po
przez ciemny, błękitny lub szafirowy dym mieni się jak ognie czarnego 
opalu, przeświecające przez połysk stalowy powierzchni. Ze wzgórza, stoją
cego przed nami, schodzi w dolinę, chwyta wysoką, silną trawę i szalonym 
huraganem blasku, żaru i huku sunie wprost na nas"16.

16 Tamże, s. 196.
17 Tamże, s. 198.
18 B. Malinowski, Dziennik w ścisłym..., s. 102.
19 B. Malinowski, Dzienniki 1914-1918, s. 214.
20 B. Malinowski, Dziennik w ścisłym..., s. 99.

„Zjeżdżamy w dół wąską dolinką. Na lewo pola wysokiej, brązowej 
trawy, przechodzącej w pąs i fiolet, uginają się pod wiatrem, falując się 
i mieniąc w słońcu jakby aksamit głaskany niewidzialną ręką"17.

„Idę raz jeszcze naokoło; cudny przekolorowy Zachód. ROGEA ciemna 
zielenią i granatem, obramowana w złoto"18.

Czasem, w jednym krótkim zapisie, tuż obok siebie, mamy góry, 
niebo i morze; trzy w jednym:

„Góry ciemnoszafirowe; chmury, kumulusy śnieżno białe wśród ciem
nych ołowianych cieni [?]. Morze szkli się szmaragdowo pośród ponurych 
tych barw"19.

„Wczoraj wieczór: niebo i morze wyraźnie niebieskie, spokojnym, peł
nym błękitem; pagórki mieniące się głębokimi fioletami i intenzywnym ko
baltem rudy miedzianej, a nad nimi dwie czy trzy baszty spiętrzone chmur 
płonących skalą intenzywnych pomarańcz, okier i róż"20.

Wystarczy.
Nie ma potrzeby mnożenia dalszych cytatów. I te przywołane 

przed chwilą zaświadczają dobitnie, że podczas swojej podróży 
w tropiki Malinowski trwał w stanie, niemal permanentnej, wizualnej 
ekscytacji. Jego wzrok wciąż atakowany jest przez intensywne zmy
słowe bodźce. Oko nie umie, ale też wyraźnie nie chce, uwolnić się od 
tych obrazów. Malinowski głęboko je przeżywa i stara się utrwalić 
w swoich zapisach. Czym są te zapisy? Czy to tylko egzotyczne wi
doczki, oleodrukowe obrazki z tropikalnych rajów? Wiele by na to 
wskazywało. Wciąż tylko palmy, falujące morze, zachody słońca... 
Zestaw konwencjonalnych elementów wypełniających katalogi biur 
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turystycznych. W dodatku: język - manieryczny, kwieciście rozlewny, 
z ograniczonym repertuarem porównań i metafor. Te wszystkie 
szmaragdy, turkusy, szafiry i lazury... Malinowski jest jednak dziec
kiem swojego czasu i jego wyobraźnia literacka wykarmiona na lektu
rze modernistycznych utworów niewiele odbiega od przyswojonego 
wzorca. Widać jednak, jak stara się stylistycznie sprostać widzialnej 
rzeczywistości. „Turkusowe zielenie" morza, to prawda, nie należą 
zapewne do obrazów przesadnie wyszukanych, ale już przy wodzie 
przypominającej „powłokę różowego metalu" można chyba przestać 
narzekać. Zdarzają się, choć rzadko, zdania, które - słychać to wyraź
nie - niezawodnie trafiają w cel: „Wyraźna, subtelna linia horyzontu 
łamie się i grzebie, jakby ktoś określił ją tępym ołówkiem"21. W takich 
miejscach błyska niespodziewanie literatura.

21 Tamże, s. 107.
22 Por. G. Kubica-Heller, Wstęp [w:] B. Malinowski, Dzienniki 1914-1918, s. 93.

Łatwo, z perspektywy kilkudziesięciu lat, ironizować na temat 
stylu Malinowskiego, trudniej odpowiedzieć na pytanie, co w tych 
zmysłowych opisach, mimo wszystkich wątpliwości, jakie współcze
sny czytelnik może wobec nich żywić, tak intryguje, co każę się nad 
nimi zatrzymać. Owszem, można w nich widzieć, jak się to czasem 
sugeruje, ucieczkę od kłopotów życia, zobaczyć w kontemplacji natu
ry kojące lekarstwo na powracające u Malinowskiego falami stany 
apatii, depresji i przygnębienia22. Z pewnością. Wiele z tych zapisów 
ma wyraźnie konsolacyjny charakter. Ale wydaje się, że to tylko część 
prawdy.

Jeśli wziąć w nawias pojawiające się w notatkach Malinowskiego 
liczne językowe sztance, wyobraźniowe klisze i zwyczajne banały, to 
za tą ścianą niezręczności, dostrzec można nieskrywane niczym pra
gnienie utrwalenia mijającej chwili. Tego właśnie, zachodzącego 
w tym tylko momencie, niepowtarzalnego, szczególnego układu barw, 
linii, konturów i walorów. Odsłonić i ocalić ten jeden, jedyny kawałek 
świata, który być może tylko ja dostrzegam - takiemu imperatywowi 
poddane są epifaniczne w wielu miejscach dziennikowe zapisy Mali
nowskiego. Jeśli mówi się czasem o jego zmyśle malarskim, o este
tycznym postrzeganiu rzeczywistości, to trzeba nadać tym sformuło
waniom większy ciężar. Mówiąc krótko: tu nie tylko i nie przede 
wszystkim o prostą rejestrację kolorowego świata chodzi. O co zatem?
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Ważnej wskazówki udziela w tej kwestii malarz, Józef Czapski. W je
go Dzienniku spotykamy taki zapis:

„... jeszcze przed chwilą w kawiarni: noga kobiety i kawałek spódnicy 
w deseń. Noga splątana z nóżkami modem krzesła. Ta kobieta wcale mnie 
nie interesuje, ale tę pokręconą nogę razem z krzesłem, chcę, muszę noto
wać. Czekając znów na autobus: dom stary, czarny, z szarymi smugami 
zamalowanych pęknięć, z dużym afiszem o dwóch zieleniach i ciepłym brą
zie. Te dwa spojrzenia na nogę, na dom, które są zupełnie oddzielone 
od zwyczajnego patrzenia, dlaczego właśnie takie żądają zanotowania 
i w czym są zupełnie inne? Temat (literacki, umysłowy) koło takiego wi
dzenia może narastać, rzadko jest punktem wizji (choć bywa także). Więc 
co? Czysta abstrakcja? Nie. Moje odkrywanie świata (wszystkie podkr. 
D.C.), to odkrywanie form czy układów, które nas otaczają i których prze
ważnie nie zauważamy. Kto patrzy na brzydkie nogi, wplątane w brzydkie 
blaszane rury modem krzesła i kto patrzy na tym przystanku tramwajo
wym na dom ani brzydki, ani ładny, tyle że brudny, jakby kurzem pokryty, 
gdzie mnie czaruje ta wielka delikatność szarości"23.

J. Czapski, Dzienniki. Wspomnienia. Relacje, oprać. J. Pollakówna, Kraków

Z pewnością daleko Malinowskiemu do precyzji i subtelności ma
larskiego spojrzenia Czapskiego. Nie idzie mi jednak o tworzenie na 
siłę fikcyjnych podobieństw, a jedynie o wskazanie pokrewieństwa 
zasady oraz intencji widzenia, o uwydatnienie szczególnego typu 
światoodczucia, na którym wsparte są dziennikowe zapisy antropo
loga i malarza. O podkreślenie konieczności, przymusu odnotowy
wania tych momentów, w których nieprzejrzysta materia świata wy- 
błyska ze szczególną intensywnością.

Zauważyć może warto jeszcze i to, że zainteresowanie Malinow
skiego formą i barwą postrzeganej rzeczywistości, szczególna uwaga 
poświęcana przezeń „kompozycyjnym" walorom krajobrazu, nie 
zrodziły się wraz z przyjazdem na Trobriandy. Dwa przykłady. 
W dłuższym liście-eseju, z lutego 1913 roku, pisanym dla Anieli Za
górskiej, Malinowski odnotowuje pierwsze wrażenia z portu 
w Ostendzie:

„Na brzegu targ ryb, dużo bab w czarnych sukniach; hale targowe, 
z tyłu domy starego miasteczka; wąskie i nizkie kamieniczki pomalowane 
we wszystkich możliwych i niemożliwych kolorach, bardzo barwne 
i piękne w charakterystycznej dziwaczności i asymetrji właściwej małym 
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miasteczkom portowym. Podnosi bardzo to wrażenie fakt, że na pierwszym 
planie stoją sobie spokojnie rzędami żaglowce o różnokolorowych płótnach; 
a także to, że domki ustawione nad brzegiem basenów portowych przeglą
dają się w wodzie i są nieproporcjonalnie duże w zestawieniu z maleńkim 
nieraz dockiem, a nieproporcjonalnie małe w zestawieniu z olbrzymiem 
morzem, które się albo widzi albo przeczuwa. Jest w tern wrażeniu jakaś 
zamknięta, uwięziona sprzeczność uczuciowo-wyobrażeniowa - jedna 
z tych, które nadają niektórym rzeczom wewnętrzny urok"24.

Wpływając do Dover, zwraca Malinowski uwagę na estetyczne walo
ry pejzażu:

„Widok jego ma pewien urok, zwłaszcza jako pierwsze powitanie An
glii, pierwsze wrażenie krajobrazu angielskiego z całym jego charmem. 
Charm ten polega w pierwszej linii na tern, że powietrze w Anglii jest bez 
porównania bardziej przesycone wilgocią niż np. u nas (...). Z tego powodu 
powstaje perspektywa powietrzna i szereg efektów malarskich zupełnie 
nam nieznanych"25.

Nie jest więc tak, że Malinowski „przejrzał na oczy" dopiero w tropi
kach. Ujawniana już wcześniej predylekcja do kadrowania rzeczywi
stości, widzenia jej na sposób fotograficzno-malarski, uległa tylko 
intensyfikacji. Miłośnikom wpływologii pozostawiam nierozstrzygal
ną zapewne do końca kwestię, czy dar ten posiadł Malinowski „ge
netycznie", czy też narodził się w nim dopiero pod wpływem bliskich 
kontaktów z rodziną Witkiewiczów, a w szczególności dzięki wielo
letniej przyjaźni z samym Witkacym.

No dobrze, ale co to wszystko ma wspólnego z antropologią?

W swoich odkrywczych studiach z poetyki tekstu etnograficznego, 
Clifforfd Geertz zauważa, że pośród różnych, tak co do gabarytów, 
jak i merytorycznej zawartości, dzieł Lćvi-Straussa, Smutek tropików 
zajmuje miejsce szczególne26. To, wedle Geertza, najbardziej złożona 
i bogata z jego prac. Po pierwsze, to dzieło wybitnie autotematyczne,

25 Tamże, s. 212.
26 C. Geertz, dz.cyt., s. 51.

24 B. Malinowski, Ogarnia mnie wówczas dziwny niepokój, 
nr 3-4/1997, s. 210.

„Konteksty",
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zmuszające czytelnika nie tylko do zwracania uwagi na „co", ale i na 
„jak" tekstu. Po drugie, to „książka-jajo kosmiczne", książka, w której 
embrionalnie istnieją wszystkie inne dzieła Lévi-Straussa, zarówno te 
późniejsze, jak i te wcześniejsze. Śledząc uważnie wewnętrzną orga
nizację Smutku tropików, ujawnia w niej obecność kilku zróżnicowa
nych gatunkowo tekstów. Tak więc mamy tu: książkę podróżniczą, 
tekst etnograficzny, rozprawę filozoficzną, traktat reformatorski 
i wreszcie symboliczny tekst literacki. Błyskotliwie analizując kontek
sty literackie i filozoficzne, w które wplątuje się książka Lévi-Straussa, 
Geertz pomija jednak niezwykle ważny fragment, w moim przekona
niu jeden z kluczowych, nie tylko dla tej książki, ale i dla całej twór
czości Lévi-Straussa. Mam na myśli kilkustronicowy, sławny VII roz
dział części II, zatytułowany „Zachód słońca".

Przeżyjmy to jeszcze raz. Lévi-Strauss, opisując swoją podróż stat
kiem z Marsylii do Santos, która miała miejsce w roku 1934, wplata 
nieoczekiwanie w tekst książki, pisanej przecież po wielu latach od tego 
wydarzenia, zapis obserwacji poczynionej wówczas na statku. Z tekstu, 
który niemal w całości nadawałby się do zacytowania, przytaczam 
tylko jeden dłuższy fragment:

„Istnieją dwie wyraźnie oddzielone fazy zachodu słońca. Z początku 
słońce jest architektem, później (kiedy jego promienie nie dochodzą bezpo
średnio, lecz są już tylko odbiciem) zmienia się w malarza. Z chwilą, gdy 
niknie za horyzontem, światło słabnie i ukazuje plany coraz bardziej ze
spolone. Pełne światło jest nieprzyjacielem perspektywy, lecz pomiędzy 
dniem i nocą jest miejsce na architekturę równie fantastyczną, jak przemija
jącą. Po zapadnięciu ciemności wszystko spłaszcza się znowu jak kolorowa 
zabawka japońska.

Dokładnie o godzinie 17 minut 45 rozpoczęła się pierwsza faza. Słońce 
było już nisko, lecz jeszcze nie dotykało horyzontu. Gdy wyłoniło się spod 
gmachu chmur, wydawało się, że pękło jak żółtko jajka i oblało światłem 
kształty, do których było jeszcze uczepione. Ten zalew światła szybko ustą
pił, otoczenie zmatowiało i w pustce, rozpościerającej się pomiędzy gómą 
granicą oceanu a dolną granicą obłoków, widać było pas mgieł przed chwilą 
jeszcze olśniewający, teraz ciemny i ostry, z początku płaski, teraz coraz 
grubszy. Drobne przedmioty, ciemne i bryłowate, przesuwały się leniwie 
przez czerwoną tarczę, która - inaugurując fazę kolorów - wznosiła się 
z wolna z horyzontu w niebo.

Stopniowo rozwiązywały się głębokie konstrukcje wieczoru. Masa, któ
ra przez cały dzień zajmowała zachodnią stronę nieba, była spłaszczona jak 
metalowy arkusz prześwietlony od tyłu przez ogień najprzód złoty, potem 
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ceglasty, wreszcie wiśniowy. Ten ogień już topił, czyścił i porywał w wirze 
cząsteczek skręcone obłoki, które stopniowo zanikały.

Niezliczone sieci mgieł powstały na niebie, wydawało się, że rozciągną 
się we wszystkich kierunkach; poziomo, ukośnie, pionowo, a nawet w for
mie spirali. Promienie słońca, w miarę schyłku (jak smyczek schylony lub 
podniesiony przy dotykaniu różnych strun), oświetlały kolejno te sieci gamą 
kolorów, która wydawała się wyłączną i niezależną właściwością każdej 
z nich. W chwili ukazania się każda sieć miała jasność, wyrazistość i kruchą 
sztywność szklanej przędzy, lecz powoli rozwiewała się, jak gdyby jej mate
ria, rozgrzana pod płomieniami nieba, ciemniejąc i tracąc swą odrębność, 
rozlewała się i stawała coraz cieńsza, dopóki nie zniknęła, odsłaniając nową 
sieć, świeżo utkaną. W końcu pozostały tylko barwy mętne i zmieszane jak 
płyny różnego koloru i różnej gęstości w szklanym naczyniu, z początku 
ułożone warstwami, a później stopniowo przenikające się wzajemnie po
mimo pozorów stałości"27.

C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, przel. A. Steinsberg, wstęp L. Stomma,

28 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 1969,

29 C. Lévi-Strauss, D. Eribon, Z bliska i z oddali, przeł. K. Kocjan, Łódź 1994, 
s. 203. W rozmowie z Eribonem przypomina też Lévi-Strauss o zamiarze napisania 
powieści. Została ona zarzucona przez autora po kilkudziesięciu stronach. Z po
mysłu został tylko tytuł Smutek tropików, a cytowany przed chwilą opis zachodów 
słońca miał być początkiem powieści, por. s. 111.

Znać rękę mistrza. Nic dziwnego, Lévi-Strauss zawsze podkreślał 
swoją atencję dla malarstwa. W Myśli nieoswojonej składa przecież 
hołd genialnemu Flamandowi, Rogerowi van der Weyden28. W roz
mowach z Eribonem wyznaje:

„Jemu, jak i innym, zawdzięczam możliwość zobaczenia rzeczywistości 
lepiej, niż mógłbym to sam uczynić, pomoc w zrozumieniu tego, co porusza 
mnie w spektaklu świata, asystowanie moim zdolnościom czucia i pozna
nia. Lub też danie dostępu do tego nadprzyrodzonego porządku świata, 
który był rzeczywisty, ale który nie istnieje"29.

Efekty są aż nadto widoczne. Cytuję obszernie opis Lévi-Straussa nie 
po to, naturalnie, by pognębić Malinowskiego (nie byłoby to trudne), 
ale po to, by tą okrężną drogą powrócić znów do zapisków tego 
ostatniego i rzucić jeszcze nieco światła na znaczenie obydwu tych 
opisów dla profesji antropologa. Pora przekroczyć wreszcie zaklęty 
krąg estetyki.

Łódź 1992, s. 58-59.
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W zapisie dziennikowym z roku 1908, Malinowski robi krótką 
uwagę na temat stylu: „Styl powinien być objektywnym odmalowa
niem tego, co się dzieje". Powinien, ale jak zauważa dalej: „Styl, po
sługując się słowem, udaniem i myślą, musi być nieadekwatnym wy
rażeniem". A chwilę wcześniej konstatuje smutno: „Nieskończenie 
zmiennego, ciągłego przewijania się rzeczywistości nie można ująć 
słowem, bezpośrednio"30.

30 B. Malinowski, Dzienniki 1908-1913, „Konteksty", nr 2/1998, s. 108.
31 C. Lévi-Strauss, Smutek..., s. 54-55.

Lévi-Strauss poprzedza swoją wprawkę stylistyczną kilkoma 
uwagami, które zaskakująco korespondują z myślami Malinowskiego. 
Pobrzmiewa w nich tęsknota do czystego, adekwatnego opisu, 
do „objektywnego odmalowania tego, co się dzieje". Ale, co dla 
nas ważniejsze, ustanawia on bezpośrednią symetrię między opi
sem świata natury a opisem doświadczeń, będących udziałem antro
pologa:

„Z naiwnością debiutanta obserwowałem namiętnie, stojąc na pustym 
pokładzie, te nadnaturalne kataklizmy, których w ciągu kilku chwil po
wstanie, rozwój i koniec przedstawiały codzienne wschody i zachody słońca 
wśród ogromnego horyzontu czterech stron świata, jakiego dotychczas nie 
widziałem. Wydawało mi się, że gdybym znalazł słowa dla utrwalenia tych 
przemijających zjawisk, tak opornych wobec wysiłków pisarza, gdybym był 
zdolny przekazać fazy i powiązania tego jedynego wydarzenia, które nigdy 
nie powtarza się w tej samej formie, osiągnąłbym od razu poznanie 
wszystkich arkanów mojego zawodu (podkr. D.C.). Nie zdarzyło
by mi się już nigdy w moich poszukiwaniach etnograficznych stanąć w ob
liczu dziwnych lub szczególnych doświadczeń, których sensu i znaczenia 
nie potrafiłbym każdemu wyjaśnić"31.

Jeszcze bardziej zaskakujące analogie zachodzą między dwiema 
innymi wypowiedziami wybitnych antropologów. Zacznijmy tym 
razem od Lévi-Straussa.

Statek płynie wzdłuż brazylijskiego wybrzeża, badacz spogląda 
bez większego zainteresowania na przesuwające się widoki:

„Jednakże zmysł etnograficzny był mi jeszcze tak obcy, że nie myślałem 
o wykorzystaniu tych okazji. Przekonałem się później, że pierwszy rzut oka 
na miasto, okolicę lub kulturę korzystnie ćwiczy uwagę i pozwala czasami - 
wskutek intensywnego skupienia, koniecznego ze względu na rozporzą
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dzanie tylko krótką chwilą - na uchwycenie pewnych cech przedmiotu, któ
re w innych okolicznościach mogłyby pozostać długo ukryte"32.

32 Tamże, s. 54.
33 B. Malinowski, Dziennik 1914, „Konteksty", nr 3-4/1998, s. 209.
34 C. Lévi-Strauss, Spojrzenie z oddali, tłumacze różni, Warszawa 1993, s. 403.

W zapisie z pobytu na Cejlonie, Malinowski dopowiada i rozwija 
jeszcze myśl Lévi-Straussa. Co prawda, początkowo dochodzi tu 
do głosu jednoznaczny ton dysgustu i rozczarowania obcym 
światem:

„Pierwsze zetknięcie z zupełnie nową kulturą, od której się człowiek bóg 
wie nie co spodziewał, pierwsze wrażenie zupełnie nieznanego kraju, reli- 
gii, pejzażu - są zawsze pełne takich rozczarowań. Czasem tylko, bardzo 
rzadko szczęśliwy zbieg okoliczności: świeża, wypoczęta myśl, dobrze na
stawiona wrażliwość, szczęśliwe ustawienie warunków w danem miejscu 
pozwala uchwycić od razu treść nowego świata, wartość piękna w nowem 
otoczeniu. Następuje wówczas jasnowidzenie, ujęcie nagłe i głębokie rzeczy 
niespodzianych i pięknych, bo prawdziwych - jeden z najszczęśliwszych 
typów przeżyć"33.

Obydwaj, choć każdy inaczej, mówią tu o sztuce widzenia. Tak 
właśnie: sztuce. Mówią bowiem o takim widzeniu, które nie jest jedy
nie bierną rejestracją przedmiotów, ale prawdziwym, twórczym ak
tem poznawczym. To w gruncie rzeczy spojrzenie malarza, wybiera
jącego, porządkującego, nadającego spójność - jak ujmował to sam 
Lévi-Strauss - potokowi „informacji wysyłanych przez świat ze
wnętrzny, zalewającego w każdej chwili narządy zmysłów"34.

Co wynika z tych rozważań o chmurkach, mgłach i zachodach 
słońca? Wywody Malinowskiego i Lévi-Straussa nie pozostawiają 
wątpliwości. A wiedza ta jest o tyle cenna, że pochodzi od badaczy, 
których - zdawałoby się - wszystko dzieli. Powiedzmy krótko: do
świadczenie etnograficzne zawiera w sobie, jako warunek konieczny, 
doświadczenie estetyczne. Splatają się one ze sobą nierozdzielnie. 
Wszelkie próby wyodrębniania jednego od drugiego nie mają naj
mniejszego sensu, są zajęciem jałowym. Oko i umysł pracują wspól
nie. Inaczej mówiąc: linia demarkacyjna między sztuką i nauką, mię
dzy intuicją a metodą, zamazuje się nieustannie. 1 chociaż efekty koń
cowe pracy artysty i antropologa różnią się od siebie, wspólny jest 
zysk poznawczy, który przynoszą. Nie kopiują oni, nie reprodukują 
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wiernie rzeczywistości, ale twórczym gestem stwarzają ją na nowo. 
Pozwalają widzieć rzeczy inaczej, jakby po raz pierwszy...

Można to ująć jeszcze inaczej: jakichkolwiek wymyślnych meto
dologii nie imałby się antropolog, jakichkolwiek finezyjnych strategii 
interpretacyjnych by nie stosował, antropologia pozostanie najpierw 
i przede wszystkim sztuką inteligentnego widzenia. Inteligent
nego, to znaczy nieślizgającego się po powierzchni rzeczy, ale do
strzegającego, podobnie jak malarz, w widzialnym to, co niewidzial
ne, odsłaniającego nieprzeczuwane aspekty „zwyczajnej" rzeczywi
stości. Naprawdę: żeby wiedzieć, trzeba wcześniej widzieć. Łatwe? 
No to proszę, spróbujmy... Jałowość rozmaitych współczesnych kon
ceptów czysto teoretycznego, mózgowego tylko uprawiania antropo
logii, wskazuje wyraźnie, że naprawdę nie tędy droga. Antropologia 
bierze początek z olśnienia. I nie ma w tym stwierdzeniu nic z lirycz
nych uniesień, po prostu: twarda konieczność. Starzy mistrzowie, 
mimo przynależności do odmiennych klubów metodologicznych, 
dobrze o tym wiedzieli.

Moment niskich obłoków przed wzejściem księżyca 
Doskonale nieruchomych na linii morza: 
Świetlistość morelowa z obrzeżem popiołu 
Ciemnieje, gaśnie, stygnie w szary karmin35.

35 Cz. Miłosz, Wieczór [w:] Dalsze okolice, Kraków 1991, s. 7.

Zastanawiam się czasem, co mnie tak wciąż porywa i fascynuje 
w tych czterech początkowych linijkach Miłoszowego Wieczoru? Co 
jest tak intrygującego w tej epifanii wieczornego nieba? Dlaczego ten 
obraz tak dobrze współgra z moim pojmowaniem sensu uprawiania 
antropologii? Myślę, że są dwa zasadnicze powody.

Powód pierwszy: język opisu. Miłosz daje przejmujący zapis kon
kretu, dotykalny niemal „portret" widzialnej rzeczywistości. W tych 
paru zaledwie wersach wykrawa i zapisuje pewien konkretny wyci
nek świata, świata, którego był naocznym świadkiem, który w takiej 
konfiguracji barw załamywał się w jego oku. Doskonałość językowej 
formy pozwala, nam, czytelnikom, jeśli nie doświadczyć w pełni (co 
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oczywiste), to z całą pewnością przybliżyć się do przeżycia, które dało 
początek wierszowi. Pozwala nam poczuć na sobie sensualny dreszcz 
pierwotnego doznania. Będąc z definicji „na zewnątrz" doświadcze
nia opisanego w wierszu, mocą językowej alchemii przenosimy się 
„do wnętrza", stajemy się jego uczestnikami.

Naturalnie, przypominając ten poetycki fragment, nie mam zamia
ru namawiać antropologów do pisania wierszy. Idzie mi o coś innego, 
przy tym zupełnie podstawowego: o sposób zapisu doświadczenia 
przez antropologię. Jeszcze dokładniej mówiąc: o pewien istotny brak, 
słabość, ułomność przywiązanego do wąsko pojętych rygorów „na
ukowości" antropologicznego opisu. Znakomicie zwracał uwagę na 
ten źle pojęty „obiektywizm" naukowego podejścia Maurice Merleau- 
-Ponty w swoim odkrywczym studium o zagadce oka i widzenia, 
o tajemnicy malarskiego spojrzenia:

„Nauka manipuluje rzeczami i nie chce wcale pośród nich przebywać.
Tworzy sobie ich wewnętrzne modele i na tego rodzaju wskaźnikach lub 
zmiennych dokonując przekształceń, które dozwolone są na mocy definicji, 
zaledwie gdzieniegdzie godzi się na konfrontację z aktualnym światem. Jest, 
zawsze była, ta zadziwiająco aktywna, pełna polotu i swobody myśl dąże
niem stronniczym do traktowania każdego bytu jako »przedmiotu w ogó
le«, czyli w taki sposób, jakby nie miał nic z nami wspólnego, a równocze
śnie nadawał się do wszystkich naszych sztuczek"36.

36 M. Merleau-Ponty, Oko i umysł, przeł. S. Cichowicz [w:] tegoż, Oko i umysł. 
Szkice o malarstwie. Wybrał, opracował i wstępem poprzedził S. Cichowicz, Gdańsk

Merleau-Ponty niezwykle trafnie odsłania niczym nieuzasadnione, 
dogmatyczne przesądzenia tkwiące u podstaw tak pojętego nauko
wego realizmu, pokazuje pozorną oczywistość i niepodważalność 
tkwiących za nim założeń. Ów realizm okazuje się w istocie reali
zmem skłamanym, ślizgającym się ledwie po powierzchni widzial
nego. Ślepe przywiązanie do niego daje w istocie zewnętrzny opis 
wyglądów, nie dotyka w ogóle zagadkowego „miąższu" rzeczywi
stości.

Tymczasem, realizm naukowy (a więc i antropologiczny), reali
styczny opis „rzeczy widzialnych i niewidzialnych" trzeba, twierdzi 
Merleau-Ponty, pomyśleć na nowo.
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„Myśl naukowa - myśl szybująca [de suruol], myśl pochłonięta przed
miotem w ogóle - musi z powrotem się przenieść do owego pierwotnego 
'Jest7, w jego krajobraz, na grunt świata dostępnego zmysłom i świata przez 
nas urabianego, w tej postaci, jaką ujawnia nasze życie, nasze ciało, nie owo 
ciało możliwe, o którym wolno utrzymywać, iż jest maszyną informacyjną, 
lecz to efektywne ciało, które zwę moim, czuwające w ciszy pod moimi sło
wami i poczynaniami"37.

Zaprasza więc Merleau-Ponty do tego, by czytać świat „przez siebie", 
by powrócić - Zm den Sachen selbst? - do pierwszego, elementarnego, 
niezapośredniczonego przez naukowe okulary kontaktu ze światem. 
Dodać trzeba przy tym, że nie chodzi tu o żadną apologię subiektywi
zmu, raczej mowa tu o zniesieniu owej dręczącej myśl naukową opo
zycji subiektywne-obiektywne. Stawką w tej grze o realizm jest posze
rzenie dyktowanego przez uznawane za „naukowe" języki pojęcia 
rzeczywistości. Tu już nie chodzi o obiektywizujący opis rzeczy, ale 
ich maksymalnie adekwatne, językowe uobecnienie.

Powód drugi: metafizyka opisu. Powróćmy raz jeszcze do kolo
rów. Po co zapamiętywać kolory, po co zapisywać barwę chmur na 
przedwieczornym niebie? Claudio Magris, znakomity triesteński lite
raturoznawca i eseista, poczynił na ten temat frapującą uwagę:

„Zapomnieć kolory? Na via Bramante, w Trieście, prawie że naprze
ciw domu, w którym mieszkał Joyce, pewien napis, wymalowany dużymi 
literami o zdecydowanych kształtach, zachęca kategorycznie: »Zapomnij 
kolory!«. Trochę dziwnie jest czytać coś podobnego, kiedy się wraca znad 
morza i z wysp Quamero, gdzie pełnia lata zapala i gasi wszystkie barwy 
glorii i nostalgii, miód i złoto światła, indygo i turkus wody, lekką róża- 
ność i czerwień oleandrów, czamość nocy tak czarną, iż wydaje się gra
natem.

Ale dlaczego mamy zapomnieć zamiast zachować te kolory, nie mające 
wieku jak miłość, które na chwilę, na jedną chwilę, pozwalają nam odczuć, 
że istnieją Nieśmiertelni? Być może nieznany autor napisu odpowiedziałby, 
iż właśnie dlatego dobrze jest je zapomnieć, ponieważ ten przebłysk nie
śmiertelności i Erosa, niczym jakieś ukąszenie, każę nam ostrzej doznawać, 
że jesteśmy śmiertelni i że śmiertelny jest również Eros, a i to jeszcze, że za
tem białe i czarne łatwiej przyjdzie nam znieść, gdyż lepiej pasują do szaro-

37 Tamże, s. 18.
38 C. Magris, Poeta, 

nr 77/2002, s. 17.
który zachęcał do zapomnienia kolorów, „Zeszyty Literackie",
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Tak jak doświadczenie zmysłowe u Merleau-Ponty'ego, tak 
i u Magrisa doświadczenie koloru nie jest kwestią fizjologii widzenia, 
obiektywnego fizykalnego pomiaru, ale doświadczeniem głęboko 
egzystencjalnym, nie mniej prawdziwym, nie mniej rzeczywistym - 
nie wiedział o tym Newton, wiedział świetnie Goethe - od obiektyw
nej wartości naukowego pomiaru:

„Czerwień i błękit są różnymi długościami fal światła docierającego do 
naszych oczu i do naszego mózgu, a są to długości wymierne, wyrażane 
liczbą, lecz nasze widzenie czerwieni i błękitu - jest nie mniej rzeczywiste 
od tych cyfr; jest wydarzeniem konkretnym naszego życia i świata. Także 
ukochane ciało jest sumą niezliczonych, niewidzialnych atomów, ale wi
dzieć i dotykać ciało jest doświadczeniem nie mniej obiektywnym niż obli
czanie wchodzących tu w grę atomów"39.

35 Tamże, s. 19.

Kolor jest skórą świata. Jest zwykłą, zwyczajną powłoką rzeczywi
stości. Ale co to za zwyczajność, która - jak u Miłosza - wyraźnie jest 
sygnałem czegoś, co ją przekracza; co to za zwyczajność, za którą - jak 
u Magrisa - stoją Nieśmiertelni?

Czy Malinowski, utrwalając w swoim Dzienniku ów jedyny i nie
zwykły „fiolet różowy zachodu", kiedykolwiek o tym pomyślał - to 
już naprawdę całkiem inna historia.



Życie, czyli nieprzejrzystość. 
Poza antropologię - kultury

Nie mam rozwiązania zagadki życia.
Wilhelm Dilthey1

1 W. Dilthey, Rozumienie i życie [w:] Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneu
tyki. Wybór i przekład G. Sowiński, Kraków 1993, s. 91.

C'est la vie.
francuskie

„Kultura” jako źródło cierpień

Gdyby komuś o naturze pedanta, mającemu równocześnie nadmiar 
wolnego czasu, chciało się sporządzić listę frekwencyjną pojęć klu
czowych pojawiających się w artykułach i pracach etnogra- 
fów/etnologów/antropologów (niepotrzebne skreślić), bez wątpienia 
okazałoby się, że na czele takiego rankingu, na jednym z pierwszych 
miejsc znalazłoby się pojęcie kultury. „Kultura", to coś między fety
szem a oczywistością. Kategoria kultury używana jest już niemal bez
refleksyjnie, na zasadzie pojęciowego liczmanu. Na co dzień zajmu
jemy się przecież kulturowym wymiarem stroju, jedzenia, ozdabiania 
ciała itp. Badamy „kulturowy aspekt zagadnienia", nalegamy na to, 
by „tłumaczyć kulturę przez kulturę", bo ten sposób podejścia do 
przedmiotu naszych badań ma wyróżniać nas spośród tych, którzy 
podejmują podobne do nas tematy, to ma być nasz znak firmowy, 
nasza antropologiczna differentia specifica. Dziesiątki, zazwyczaj bez
użytecznych poznawczo jej definicji, wtłaczamy w głowy zdezorien
towanych studentów. Dzielimy włos na czworo, odróżniając „kulturę 
ludową" i „kulturę masową", „kulturę materialną" i „kulturę ducho
wą", „kulturę instrumentalną" i „kulturę symboliczną", a w przypły
wie fantazji wymyślamy nawet upiorne cielę o dwóch głowach - 
„kulturę społeczną". Niekończące się i beznadziejnie nużące dyskusje 
na temat ich zakresu znaczeniowego to pokaźna część antropologicz-
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nej refleksji teoretycznej. Wydaje się, że gdyby pozbawić antropologię 
jej ulubionej kategorii, ta rozsypałaby się niezwłocznie jak domek 
z kart. Bo skoro nie ma pojęcia, które wiązałoby w całość różnorodny 
świat obserwowanych zjawisk, to, co w istocie pozostanie obiektem 
naszego namysłu? O czym tak naprawdę mówimy i mówić będzie
my? Bez zabawek, jak wiadomo, zabawy nie ma.

Wedle pociesznego sloganu ostatnich lat, antropolog to ktoś, kto 
nade wszystko się dziwi. Wartość heurystyczna tego określenia, są
dząc po powstałych w tym czasie publikacjach, jest niemal żadna 
(gdzie ta lawina prac odkrywających rzeczywistą, a nie urojoną, nie- 
oczywistość naszych oczywistości?!), wszelako dobrze nadaje się ono 
jako środek poprawiający samopoczucie. Dziwiący się antropolog, nie 
ukrywajmy - brzmi dumnie. Owo zdziwienie, przez szacowne grec
kie thaumadzein, miało nas sprawnie i bez bólu przybliżyć do głębi 
filozoficznego namysłu. Tyle, że owo antropologiczne zdziwienie 
rzadko, o ile w ogóle, nawiązywało do greckiej tradycji mądrościowej, 
źródłowo z tym słowem związanej, najczęściej był to po prostu epi- 
stemologiczny czek bez pokrycia.

Poddajmy zatem zdziwieniu fakt, któremu mało kto zazwyczaj się 
dziwi. Otóż, pojęcie kultury nie jest, jak zdaje się sądzić większość 
z nas, filozoficznie niewinne. Nie jest tak, że windując tę kategorię na 
czoło naszej listy pojęciowych narzędzi, nie prokurujemy tym samym 
wyraźnej ontologii badanych przez nas fenomenów. A ontologia ta, 
choć niemal powszechnie akceptowana, nie ma w sobie nic z przymu
su dziejowej konieczności. A jeśli tak, to wolno przynajmniej zorien
tować się, na czym polega jej dyskusyjny status.

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że nie ma jednej, obowiązującej 
w antropologii czy - właśnie! - w „naukach o kulturze", niekłopotli- 
wej definicji tego terminu. Wydaje się jednak, że tak jak bywa ono 
najczęściej używane, gromadzi w sobie przynajmniej dwie dające się 
bez trudu wyodrębnić cechy.

W pojęciu kultury mieści się tedy, po pierwsze, roszczenie do po
wszechności, wymiaru ponadjednostkowego, anonimowego, unifor- 
mizującego, typizującego. Pojedynczy człowiek wpleciony w kulturę 
- obojętnie czy za pomocą „wzoru", „normy", „koniunktury", „wtór
nego systemu znaczącego" czy „epistemy" - jest zawsze elementem 
czegoś większego, rozleglejszego, zaledwie cząstką ogarniającego go 
organizmu. Jest jej elementem zestandaryzowanym i powtarzalnym, 
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realizującym „program" narzucony przez kulturową konwencję. Po
jęcie systemu, tak ważne dla dzisiejszych ujęć kultury, fakt ten dobit
nie potwierdza. Po drugie, kultura, to obszar tego, co utrwalone czy 
też, jak powiadamy, zobiektywizowane, tego, co można zobaczyć 
i opisać. Jeśli tak, to katalog pytań, które można tak pojmowanym 
zjawiskom kultury zadać jest z punktu ograniczony. Mówiąc na razie 
skrótowo: ograniczony jest do powierzchniowego, widocznego, ze
wnętrznego wymiaru zjawisk, do ich, co najwyżej, semantyki, ale już 
nie do, na przykład, ich aspektu egzystencjalnego czy - Boże broń! - 
metafizycznego. Zakłada się tu milcząco, że „treści kultury", cała ta 
złożona i różnorodna siatka znaczeń jest zasadniczo poznawalna 
i lepiej lub gorzej, ale daje się opisać w którymś z wybranych języków 
teoretycznych. Rozumieć zjawisko kultury, to zrekonstruować reguły 
(bądź też odkryć osławione „mechanizmy kultury", w których po
brzmiewa nie zawsze uświadamiany pogłos utechnicznienia języka 
humanistyki) nadawania sensu rzeczywistości. Z jednej strony: aż 
tyle, ale z drugiej: tylko tyle.

Uwagi poniższe wyrastają z dziecinnego być może zdziwienia, że 
niejedyna to droga zajmowania się światem ludzkich znaczeń, że 
antropologię da się pomyśleć równie sensownie w oparciu o inne, 
skądinąd dobrze znane i funkcjonujące od dawna w humanistyce 
pojęcie. Wyrastają przede wszystkim z poczucia pewnego braku. 
A nawet więcej: z poczucia, że rozpowszechnione i dominujące 
współcześnie w antropologii obiektywizujące i systemowe rozumie
nie kultury jest sitem, które przepuszcza tylko pewne treści, „całą 
resztę" zaś - w moim przekonaniu dalece ważniejszą - pozostawiając 
poza granicami refleksji. Zatem, że antropologia, która z pojęcia kul
tury uczyniła swój sztandar, jest antropologią naznaczoną u źródeł 
niezmywalnym grzechem pierworodnym redukcji.

Gra przypadku i konieczności

Na czym bliżej rzecz polega? Rozważmy zatem przykładowo przy
padek semiotyki kultury, ujęcia, w którego owocność poznawczą 
- sądząc po imponującej liczbie pozycji z tej dziedziny - trudno wąt
pić. Semiotyka kultury, jak może mało która ze szkół metodologicz
nych, ufundowana jest na dobrze zdefiniowanym pojęciu kultury. 
Jego rozumienie zmieniało się wszakże w czasie. Przypadek Jurija
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Łotmana a zwłaszcza jego, ewoluującego z latami, rozumienia se
miotyki kultury jest, w świetle poruszanych tu kwestii, bardzo po
uczający. Jeden z twórców tartuskiej wersji semiotyki, jej patron inte
lektualny i duchowy, dochodzi po latach do pewnych konkluzji, które 
stawiają częściowo pod znakiem zapytania wcześniejsze (teksty z lat 
60. i 70.), formułowane z ogromnym rozmachem i w oparciu o potęż
ny materiał empiryczny2, rozstrzygnięcia w kwestii statusu ontolo- 
gicznego kultury, jak i możliwości jej badania. Najogólniej rzecz ujmując, 
chodzi tu o relacje pomiędzy jednostką i kulturą. Między żywym, 
myślącym, działającym człowiekiem a bezosobowymi, nadrzędnymi 
strukturami o charakterze niemal deterministycznym: językiem natu
ralnym i uformowanymi wedle jego wzoru strukturalnego, wtórnymi 
systemami modelującymi. Nie przypadkiem zajął się Łotman bada
niami natury procesu historycznego. Starał się odpowiedzieć na pyta
nie o „warunki możliwości" zmiany historycznej, rekonstruował jego 
elementy stabilizujące i jego dynamikę. Przede wszystkim jednak 
próbował opisać, jaką rolę w procesie historycznym odgrywa jed
nostka, w jaki sposób dochodzi do przełamania dominującego w da
nym momencie historycznym wzoru postępowania, jak twórcza jed
nostka poddaje swej woli zastany układ.

2 Por. choćby artykuły z dwóch dobrze znanych zbiorów wydanych po polsku, 
prezentujących dokonania badaczy z Tartu: Semiotyka kultury oraz Semiotyka dzie
jów Rosji.

W polemice z pracami historyków spod znaku Nouvelle Histoire 
Łotman dobitnie podkreśla, że metodologiczny przechył od jedno
stronnie pojmowanej historii politycznej do historii anonimowych 
quasi-deterministycznych struktur domaga się korekty. Łotman 
w żadnym stopniu nie dezawuuje osiągnięć badaczy spod znaku An
nales, wskazuje wszakże na istotne ograniczenia ich ujęcia. Trudność 
polega na określeniu relacji między czynnikiem świadomym 
i nieświadomym procesu historycznego. Późny Łotman ujmuje rzecz 
dialektycznie:

„Historia nie jest tylko świadomym procesem, ale nie jest też tylko nie
świadomym procesem. Stanowi ona wzajemne napięcie obu czynników. 
Jeżeli »historia polityczna« lekceważyła jedną stronę tego dwoistego pro
cesu historycznego, to nowa historia czyni to w stosunku do drugiej- 
Wszelki dynamiczny proces dokonujący się z udziałem człowieka waha 
się między biegunem ciągłych powolnych zmian (na nieświadomość 
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i wolę człowieka nie okazuje wpływu, są one często w ogóle niezauwa
żalne dla współczesnych, ponieważ ich okresowość jest dłuższa, niż życie 
pokolenia) a biegunem świadomej działalności ludzkiej, przeprowadzonej 
w rezultacie osobistych wolicjonalnych i osobistych wysiłków. Oderwać 
jednej strony od drugiej nie można, tak samo, jak nie można oderwać pół
nocy od południa. Ich przeciwstawienie jest warunkiem ich istnienia"3.

3 J- Łotman, Wola boska czy gra hazardowa (Prawidłowość i przypadek w procesie hi
storycznym), „Konteksty", nr 1-2/1997, s. 33.

4 ^amze' s- 33-34; por. też fascynującą książkę Alexandra Demandta na temat 
nistorii alternatywnej, w której rozważa on, w oparciu o wielkie wydarzenia 
w historii, inne możliwe scenariusze tego, co się rzeczywiście wydarzyło, 
A-Demandt, Historia niebyła. Co by było gdyby...?, przeł. M. Skalska, Warszawa 
1999.

Jak widać, gra toczy się o niebagatelną stawkę: jest nią pytanie 
o stopień i zakres ludzkiej wolności. W jakim stopniu nasze działania to 
jedynie prosta funkcja ponadjednostkowych struktur, a w jakim od nich 
odbiega? W jakim są domeną konieczności, a w jakim - świadomości 
i woli? Łotman podejmuje w tym miejscu i rozwija pewne spostrzeże
nia Marca Blocha, szczególnie jego metaforę przebiegu historycznego 
jako serii klatek taśmy filmowej, którą historyk powinien umieć zre
konstruować. O ile jednak klasyk francuskiej historiografii rozpatruje - 
nieco na modłę heglowską - ciąg owych zdarzeń nie tylko jako praw
dopodobnych, ale jedynie możliwych, to Łotman wskazuje, że zdarze
nie historyczne jest zawsze wyborem spośród szeregu istniejących 
możliwości, że jest rezultatem realizacji jednej z alternatyw. Oznacza to 
konieczność zmiany podejścia do materiału historycznego. Coś zda
rzyło się nie dlatego, że zdarzyć się musiało, ale dlatego, że - z pew
nych powodów - wybrana została ta, a nie inna możliwość:

„Wyobraźmy sobie film, przedstawiający życie człowieka od narodzin 
do śmierci. Oglądając go retrospektywnie, powiemy: człowiek ten miał je
dynie jedną możliwość i on z żelazną konsekwenqą zakończył na tym, na 
czym powinien był zakończyć. Błędność takiego poglądu stanie się oczy
wista podczas perspektywicznęgo przeglądu kadrów: wówczas film sta
nie się opowieścią o zmarnowanych możliwościach i dla głębszego odsło
nięcia istoty życia będzie wymagał paralelnych alternatywnych zdjęć. 
I możliwe, że w jednym wariancie bohater zginie w wieku 16 lat na bary
kadzie, a drugim - w wieku 60 lat będzie pisał donosy na sąsiadów do 
służb bezpieczeństwa"4.
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Niezwykle interesująco wplata Łotman w swoje wywody ustalenia 
biochemika Ilji Prigożyna, twórcy teorii bifurkacji. Prigożyn, badacz 
procesów dynamicznych w przyrodzie, zauważył, że w pewnej fazie 
dynamiki procesów chemicznych, biologicznych i fizycznych, które 
przebiegają według zdeterminowanej krzywej, dochodzi do takiego 
momentu krytycznego, że nie ma możliwości przewidzenia dalszego 
stanu danego układu. Od tego momentu zwanego punktem bifurkacji 
(od łac. biftircus - dwuzębny, rozdwojony), rzeczywistość przestaje 
być przewidywalna. Nie można stwierdzić, co dalej nastąpi, jako że 
przed układem pojawia się szereg możliwości, a ich wybór jest 
w znacznej mierze dziełem przypadku. Przyszłość przestaje być ob
szarem konieczności, a staje się przestrzenią możliwości. Łotman, 
aplikując ów model przyrodoznawczy do własnych celów, podkreśla 
rolę elementów nieprzewidywalnych w procesie historycznym. Ak
centuje obecność twórczego przypadku w zdeterminowanym świecie 
systemu semiotycznego.

„Przy rozpatrywaniu procesu historycznego w kierunku strzały czasu, 
punkty bifurkacji okazują się tymi momentami historycznymi, kiedy na
pięcie sprzecznych strukturalnych biegunów osiąga najwyższy stopień 
i cały system traci równowagę. W tych momentach zachowanie tak poje
dynczych ludzi, jak i mas przestaje być automatycznie przewidywalnym, 
determinaga schodzi na dalszy plan. Ruch historyczny należy w tych 
momentach przedstawiać sobie nie jak trajektorię, lecz jak continuum, któ
re potencjalnie jest w stanie zakończyć się szeregiem wariantów"5.

5 Tamże, s. 34.

W punktach bifurkacji, akcentuje Łotman, zaczyna działać nie tylko 
przypadek, ale przejawia się świadomy wybór jednej z rysujących się 
możliwości. Znika więc przymus systemu, historia okazuje się areną 
wypadków nieprzewidywalnych. Nie jest, co prawda tak, by przypa
dek pojawiał się na scenie historii jak deus ex machina, nie mniej jest 
jakością, której zaistnienia nie da się przewidzieć, nie da się logicznie 
wyprowadzić z analizy warunków początkowych. Późny Łotman jak 
gdyby chciał połączyć w całość historię wydarzeniową i historię 
„długich trwań", jak gdyby chciał związać w jedno przypadek i ko
nieczność, pokazując, że mamy tu do czynienia nie z dwoma roz
łącznymi aspektami, ale z dwiema stronami jednego medalu. Proces 
historyczny byłby wówczas dialektycznym spięciem jednego i drugiego.
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Wolno wszakże zapytać, czy nawet takie postawienie sprawy, do
wartościowujące przestrzeń ludzkiej wolności, pokazujące, że system 
semiotyczny nie jest szczelnie domknięty i w pewnych sytuacjach 
dopuszcza jego rozerwanie, eksplozję, jak powiada Łotman w swojej 
ostatniej książce6, czy takie przesunięcie oznacza istotny zwrot w se- 
miotycznej ontologii. Wydaje mi się, że Łotman, choć wyraźnie ste
rował pod koniec życia ku ujęciom antropologii, które zrywałyby 
z ortodoksyjną realizacją semiologicznego wzorca, nie przekroczył 
jednak kredowego koła języka opisu, wykształconego u początku jego 
pisarstwa. W dalszym ciągu wolno mieć wątpliwości co do tego, czy 
na ołtarzu znakowych idei nie poświęcono tu wielowarstwowej, 
skomplikowanej, niejednoznacznej, ale także: alogicznej, irracjonalnej 
rzeczywistości ludzkiej? Czy na gruncie tego języka da się pomyśleć 
prawdziwy podmiot7, który nie będzie tylko definiowany przez jego 
zdolności znakotwórcze i komunikacyjne, ale który będzie przypomi
nał bardziej żywego człowieka z krwi i kości, człowieka z jego nie
przejrzystą, wciąż dziejącą się, wciąż będącą in statu nascendi tajemni
czą egzystencją? Czy koncepcja człowieka wpisanego w kulturę 
o znakowych parametrach, nie jest, mimo wszystko, redukcyjnym mo
delem osoby? Czy obiektywizujący język semiotyki, tak sprawny 
w opisywaniu większych całości kultury, tak precyzyjny, gdy chodzi 
o modelowy opis pewnych sfer kultury, nie gubi czegoś istotnego, gdy 
chodzi o pojedynczą, niepowtarzalną osobę? Czy nieprzewidywalność 
procesu historycznego, a zatem otwarcie furtki w szczelnym dotąd 
synchronicznym systemie znakowym, to jej słowo ostatnie?

6J. Łotman, Kultura i eksplozja, przeł. i wstęp B. Żyłko, Warszawa 1999, s. 172.
O kłopotach semiotyki z podmiotem zob. klasyczny artykuł P. Ricoeura, 

Wyzwanie semiologiczne: problem podmiotu [w:] tegoż, Egzystencja i hermeneutyka, 
oprać. S. Cichowicz, Warszawa 1985, s. 245-275, czy świetny artykuł W. Panasa, 
s 123*135” podmiotu [w:] tegoż, PV kręgu metody semiotycznej, Lublin 1991,

Sztuka i kultura

Niejedyne to wątpliwości, jakie można formułować wobec opisu rze
czywistości przez pryzmat „kultury". Kulturę można kontestować 
także i z innej, dość niespodziewanej, strony: z punktu widzenia sztu
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ki. Tak właśnie czyni Wiesław Juszczak - nominalnie historyk sztuki, 
ale i równocześnie badacz zajmujący się filozoficzną refleksją nad 
sztuką - w książce Fragmenty, zbiorze artykułów, który wbrew 
skromnemu i mylącemu tytułowi jest wyjątkowo spójną i domyślaną 
wizją sztuki, a przede wszystkim jej miejsca we współczesności. Do 
przedstawionej tu listy pytań wobec „kultury" dopisuje swoje, bodaj 
jeszcze ważniejsze, dopowiadając i radykalizując tym samym jeszcze 
znaki zapytania pomnożone powyżej. Rzadki to głos we współczesnej 
humanistyce, rzadki, gdy chodzi o formułowanie tez idących jawnie 
pod prąd dominujących w niej przyzwyczajeń poznawczych. Choćby 
i z tego powodu warto przyjrzeć się im bliżej.

Na czym polega zarysowane tak ostro i drastycznie przez Juszcza
ka napięcie między sztuką i kulturą? Bierze się ono przede wszystkim 
z jasno wyłożonej przezeń koncepcji dzieła sztuki. W swojej refleksji 
nad istotą sztuki, nad jej ontologicznym wymiarem, podąża on wier
nie za rozstrzygnięciami Heideggera z jego fundamentalnej rozprawy 
O źródle dzieła sztuki i uwagami Gadamera z Prawdy i metody. Sztuka to 
taki obszar ludzkiego działania, w którym nie wartości estetyczne - 
jak pouczał Kant - stoją najwyżej. Sztuka jest instrumentem poznania, 
to przestrzeń ujawniania się prawdy. Dzieło sztuki

„... jest miejscem stanowienia się prawdy. Jest przy tym zawsze również 
rzeczą. Ale jest takim jej osobliwym rodzajem, którego pierwszą 
i podstawową funkcję odkrywa się w tym, że rzecz ta wskazuje wprost na 
swą istotę, i inaczej niż przez swą istotę nie może się nam objawić, nie 
może zostać poznana. Odsłania się najpierw i właściwie tylko w tym, co 
stanowi o prawdzie jej bycia. A wszystkie rzeczy inne niż dzieło są w tak 
pojętej swej prawdzie właśnie ukryte. Wśród rzeczy więc jedynie dzieło 
może naprowadzić nas na istotę, ukazać także prawdę rzeczy innych niż 
ono"8.

8 W. Juszczak, Treść pierwszych rzeczy [w:] Fragmenty. Szkice z teorii i filozof 
sztuki, Warszawa 1995; Kiedyś Stanisław Lem sformułował trzy prawa rządzące 
polską rzeczywistością czytelniczą: 1. Nikt nic nie czyta. 2. Jeśli czyta, to nie rozu
mie. 3. Jeśli rozumie, to zapomina. Bardzo skromna, niemal żadna, jeśli nie liczyć 
kilku drobnych recenzji, recepcja wybitnej książki Wiesława Juszczaka, refleksję 
Lema boleśnie potwierdza.

Nie piękno tedy, ale prawda staje się tu kategorią nadrzędną. 
Piękno, powtarza za Heideggerem Juszczak, jest miejscem zjawiania 
się prawdy, jest co najwyżej znakiem, śladem tego, że prawda pojawia 
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się w dziele. Sztuka nie jest - i nie może być - pojmowana jako najgłę
biej prywatna, subiektywna wypowiedź artysty. Sztuka nie jest bo
wiem, jak się wciąż niemal powszechnie sądzi, ekspresją „wnętrza" 
artysty, ale instrumentem poznania rzeczywistości. Rzeczywistości, 
jak dodaje za Claudelem, w sensie najbardziej totalnym, obejmującym 
„rzeczy widzialne i niewidzialne". Wychodząca od przestrzeni zmy
słowej, „materialnej", sztuka zawsze celuje w to, co „niematerialne". 
Autentyczne dzieło sztuki odsłania lub przynajmniej stara się odsło
nić ową tajemniczą granicę zmysłowego i duchowego. Ma moc odsła
niania, skrytego za woalem codzienności, niezwykłego wymiaru rze
czy. Sztuka pozbawiona wymiaru duchowego, to, w perspektywie 
przyjętej przez Juszczaka, jawny przykład kwadratury koła. Tak po
myślaną sztukę można by nazwać religijną, gdyby nie mylące (konfe
syjne najczęściej), rutynowe skojarzenia związane z tym przymiotni
kiem. Religijną, bo tak jak religia obejmuje sens całości doświadczenia 
i stara się nieustannie podążać za niezgłębialnym, penetrować wciąż 
umykający horyzont tajemnicy.

To właśnie w tym punkcie sztuka jawnie bierze rozbrat z kulturą. 
Kultura, utrzymuje Juszczak, jest obszarem tego, co nazwane, znane, 
jest domeną tego, co poznawczo oswojone:

„Zdawało mi się kiedyś, że nazwy: »kultura«, i »cywilizacja« oznaczają 
dwie różne dziedziny. Teraz coraz mniej jestem tego pewien. A na pewno 
jestem przekonany, że sztuka odleglejsza jest od kultury, niż kultura od 
cywilizacji, nawet jeśli między dwiema ostatnimi da się wskazać jakieś 
różnice. W pewnym momencie, nie tak dawno, dało o sobie znać »se
mantyczne drżenie« u samych podstaw terminu »kultura«. Zewnętrznym 
tego sygnałem okazała się konieczność dopowiedzenia, doprecyzowania 
tego słowa. Zaczęło się dość powszechnie (a nawet w trybie naukowo- 
-administracyjnym) mówić o »kulturze duchowej« i »kulturze material
nej«. Spróbujmy dokonać takiej samej operacji na słowie »sztuka«, a prze
konamy się o istotnej między nimi różnicy. (...) Upór, z jakim powtarzam, 
że należy oddzielić sztukę od kultury, spowodowany jest także względa
mi zupełnie doraźnymi. Współczesna historia sztuki, a jeszcze bardziej 
krytyka artystyczna, zdaje się bowiem zapominać o tym, co istotnie sta
nowi jej »przedmiot«. Coraz bardziej zacierają się i są zacierane różnice 
między tym, co artystyczne i paraartystyczne. Pojęcie »ikonosfery« nie 
tyle przyczyniło się do tego zamieszania, co stało się widocznym zna
kiem jego istnienia - i zgody na nie. Sztukę włączono w obszar »wi
dzialnych artefaktów«, w którym, jeśli się nawet chciało uwzględnić ja
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kiś hierarchiczny porządek, nie sposób go było na dłuższą metę utrzy
mać"9.

9 W. Juszczak, „Występny ornament", czyli o napięciach między sztuką a kulturą 
[w:J Fragmenty..., s. 153-154.

10 Tamże, s. 155.

Juszczak kontestuje „kulturowe" podejście do rzeczywistości 
sztuki, nie tylko dlatego, aby utrzymać jakieś elementarne dystynk
cje między tym, co jest sztuką, a tym, co zaledwie sztukę pozoruje, 
by wprowadzić jakiś ład pojęciowy w świecie rozchwianych kryte
riów i doraźnych, czynionych w oparciu o drugorzędne cechy, nobi
litacji „przedmiotów" sztuki. Zwraca uwagę na często co prawda 
podkreślany fakt dyktatu myślenia naukowo-technicznego we 
współczesności, ale i wyprowadza z tego faktu wnioski dla „kultu
ry" i „sztuki", dla bliższego określenia relacji między nimi. Akcen
tuje, że to, co nazywać zwykliśmy „duchowym" aspektem kultury 
zbudowane jest

„... na podstawach nauk i ogarnia sobą wszelkie dziedziny wiedzy oraz 
bardziej stechnicyzowane metody poznania. (...) To, co nazwałem degra
dacją sensu, polega na uzależnieniu takich zjawisk i wytworów [zjawisk 
przypominających zewnętrznie sztukę - D.C.] od bezpośredniego dyktatu 
techniki, użytkowości, konsumpcji; tych funkcjonalnych celów, które do
minują w sferze »środków masowego przekazu«. Degradacja ta polega 
dalej na redukcji rzeczywistości do sfery ludzkich wytworów i pragma
tycznych celów. Polega wreszcie na redukcji tejże rzeczywistości do tego, 
co może być naukowo lub przy użyciu analogicznych do naukowych 
metod poznane i wykorzystane"10.

Uwagi Juszczaka, warto to może podkreślić, nie są jakimś histe
rycznym (i w dodatku mocno spóźnionym) atakiem na stechnicyzo
waną współczesność, nie są podszyte wizją retrospektywnej utopii 
w duchu rousseańskim. W rozgraniczeniu „kultury" i „sztuki" chodzi 
mu, jak rozumiem, przede wszystkim o utrzymanie w mocy wspo
mnianej autonomicznej jakości sztuki, jakości, niesprowadzalnej do 
żadnej innej dziedziny ludzkiej twórczości. W kulturze bowiem nie 
ma miejsca na tajemnicę, z kolei w sztuce - tajemnica jest celem 
twórczego działania. Kultura oferuje nam produkty godzące nas 
z rzeczywistością, tworzące tak pożądany kokon komfortu i bezpie
czeństwa, sztuka zaś to taki rodzaj poznania, który stawia nas za każ
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dym razem wobec niepoznawalnego. Tymczasem świat współczesny, 
zorganizowany na podstawie modelu naukowego, dostarczając 
owych analgetyków w nadmiarze, z punktu uchyla jakiekolwiek py
tania o tajemnicę, o to, co niepoznawalne, co wymyka się dyskursyw- 
nemu nazwaniu.

Propozycja Juszczaka, zdaję sobie sprawę, wyda się wielu zbyt ra
dykalna i nie do przyjęcia. Jest tu zapewne z czym dyskutować. 
W tym miejscu jednak wątpliwości traktuję na korzyść oskarżonego. 
Nie wchodzę w meritum ewentualnego sporu. Jego koncept przywo
łuję tu przede wszystkim z jednego powodu; pokazuje on, mianowi
cie, że można myśleć o ważnym polu ludzkiej aktywności - sztuce, 
nie w obrębie „kultury", ale dokładnie poza jej obszarem. Że do my
ślenia o sztuce, o tym, co w niej najgłębsze, „kultura" nie jest koniecz
nie potrzebna. To dlatego, że rozpowszechnione ujęcia „kultury", 
o słabo - jak zaznacza Juszczak - uświadamianej pozytywistycznej 
proweniencji (tu świetnym przykładem może być „kultura symbo
liczna" Cassirera), nie uwzględniają szczególnej ontologii dzieła sztu
ki. Nie uwzględniają również, co z metodologicznego punktu widze
nia jeszcze ważniejsze, że uprzedmiotawiający, obiektywizujący język 
opisu, który tak dobrze przystaje do analizy fenomenów kulturo
wych, załamuje się w zetknięciu z dziełem sztuki, odsłania swoją nie- 
adekwatność i w gruncie rzeczy - bezradność.

Sytuacja przypomina tę opisaną powyżej. Tak jak semiotyczna 
koncepcja kultury zamyka z definicji pewien obszar rzeczywistości, 
uniemożliwia postawienie pytań o egzystencjalny i metafizyczny 
sens rzeczywistości, bo wszystko zaczyna się i kończy na „tekstach 
kultury", tak i tutaj „kultura" okazuje się domeną jedynie ludzkich 
wytworów, a przez tę właśnie zasłonę kulturowych konstruktów 
sztuka (podobnie jak i religia) pragnie się przebić. I w jednym, 
i w drugim przypadku kategoria „kultury" pełni rolę filtra, który - 
by przywołać poręczną metaforę z akustyki - skutecznie obcina 
pewne istotne pasma doświadczanej i przeżywanej rzeczywistości. 
Eliminuje z refleksji antropologicznej i unieważnia tajemnicę jako 
tajemnicę właśnie.
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Kartka z żywotów nieświętych

Prowokacji nigdy za mało. Przyjrzyjmy się teraz fragmentowi pewne
go współczesnego zwyczajnego żywota. Spójrzmy nieuprzedzonym 
okiem na ten poetycki zapis codzienności.

Henryk Kwiatek przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu. 
To był jedyny facet, z którym mógł to robić.
Wracał do domu - zaparzał herbatę,
A wtedy święty obraz doń z obrazu schodził.
I rozmawiali. Henryk Kwiatek mówił 
o wszystkim, co mu się zdarzyło tego dnia, a święty 
milczał i świętymi oczami na Henryka patrzył.
Henryk Kwiatek przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu. 
Bo z kim się miał przyjaźnić? No przecież nie z księdzem, 
Co raz do roku po kolędzie chodził.
Bo z kim się miał przyjaźnić? Przecież nie z listonoszem, 
co raz na miesiąc mu rentę przynosił.

Henryk Kwiatek...

Henryk Kwiatek przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu. 
Któregoś dnia wrócił z miasta - zaparzył herbatę. 
A obraz zszedł z obrazu i usiadł przy stole, 
A listonosz nie przyszedł i renty nie przyniósł. 
Następnego dnia także listonosz nie przyszedł.
Henryk Kwiatek co chwilę do swych drzwi podchodził. 
Minął tydzień czekania - listonosz nie przyszedł.
Henryk Kwiatek do gościa z obrazu powiedział:
— Ja dotychczas nie chciałem niczego od ciebie. 
Wiem doskonale, że ty możesz wiele. 
Ja do tej pory niczego od ciebie nie chciałem, 
więc teraz o pożyczkę chciałbym cię poprosić.

Henryk Kwiatek...

Święty gość długo milczał i patrzył świętymi 
Oczami na Henryka - Henryk Kwiatek znowu
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Poprosił o pożyczkę. A gość palec uniósł, 
popatrzył na Henryka i powiedział:

- MIŁOŚĆ...

Teraz kamera opuszcza mieszkanie
I widać blokowisko przeraźliwie czarne
I widać czarne niebo - i na niebie czarnym 
WIELKIE I BLADE PRZERAŹLIWIE SERCE11

M. Świetlicki, Henryk Kwiatek [w:] Wiersze wyprane, Legnica 2002, s. 10-11.

Spróbujmy na moment założyć, rzecz z punktu widzenia reguł li
teraturoznawczej interpretacji skandaliczna, realność fikcji, praw
dziwość opisanej tu historii życiowej. Potraktujmy ów precyzyjnie 
skonstruowany wiersz, operujący świadomie sprozaizowanym języ
kiem reporterskiej (także i filmowej) narracji, jak opowieść „z życia 
wziętą". Dla podparcia tego jawnie antymetodologicznego procederu 
dodać tu można, że historia ta ma swoje wcale liczne odpowiedniki 
w niezwykłym filmie Marcela Łozińskiego „Wszystko może się przy
trafić". W tym arcydziele polskiego dokumentu, sześcioletni syn reży
sera, jeżdżąc na hulajnodze po warszawskich Łazienkach „przepytuje 
z życia" takich właśnie, jak u Świetlickiego bohaterów. Może raczej: 
antybohaterów, ludzi bez wielkich dokonań, bez biografii obfitują
cych w chwalebne czyny, najczęściej samotnych i wyrzuconych na 
margines życia, ludzi z bocznego toru wielkiej historii, ludzi chciałoby 
się powiedzieć - bez właściwości, gdyby za tym słowem nie stała 
jednoznacznie negatywna kwalifikacja. Wszyscy oni mają (mieli?, 
większość z nich to ludzie w podeszłym wieku) nie - jakieś, ale naj
głębiej własne i niepodobne do innych życie. I wszyscy dzielą się 
z chłopcem i z nami, widzami tej opowieści, szczegółami swojej mar
nej najczęściej egzystencji. Pobudzeni pytaniami dziecka, jakby na 
podobieństwo uwag Łotmana, „odwijają" przed nami film swojego 
życia, wywołują jego znaczące kadry. Łozińskiemu udała się rzecz 
rzadka. W zderzeniu życia wchodzącego w świat i życia schodzącego 
z „tego świata", w postawieniu bohaterów wobec perspektywy osta
tecznej, okazało się, że zwykłe, zwyczajne, banalne skrawki życia 
nabierają nieledwie epifanicznej gęstości. Zwykłość egzystencji oka
zała się jedynie maską dla ukrytej niepojętości i niezgłębialności życia. *
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Co antropolog kultury ma do powiedzenia o przytoczonym 
przed chwilą jednym ledwie fragmencie zwyczajnej egzystencji? Co 
potrafi powiedzieć o tej, zamkniętej w trzech obrazach, historii prze
raźliwej samotności i głodu rozmowy z niewidzialnym, historii na
dziei i rozpaczy, historii zamkniętej na głucho świętości (bo chyba nie 
jest to wiersz o kłopotach poczty z doręczaniem renty)? Co antropolog 
kultury, ze swoimi kodami, systemami znaczącymi, kanałami infor
macji itp. ma o tej historii do powiedzenia? Co może zrobić z tą tra
giczną i (zakładamy dalej) prawdziwą historią pojedynczego życia? 
W końcu, było nie było, „antropologia" ma w swym rdzeniu ân- 
thrôpos, człowieka, a kto powiedział, że ma to być człowiek uogólnio
ny, przedstawiciel jakiejś grupy społecznej, reprezentant jakiejś zbio
rowości, a nie człowiek z własną historią, własną biografią, własnym, 
osobnym i niepowtarzalnym jak linie papilarne, wzorem egzystencji. 
Chcę być dobrze rozumiany: nie idzie mi tu o żadną solidarność 
w cierpieniu, o jakiekolwiek etyczne powinności antropologa (choć 
tych pewnie nigdy za dużo), o żaden sentymentalizm uczuciowy. 
Kwestię stawiam wyłącznie na poziomie metodologicznym: chodzi 
mi o to, co może on - jako badacz zajmujący się rozumieniem spraw 
ludzkich i mający w zanadrzu dobrze sprawdzone narzędzia opisu 
- zrobić z tym właśnie życiem? W jakim stopniu kategorie, z którymi 
dziarsko wyrusza w świat są tu w ogóle przydatne? Biegli w sztuce 
dzielenia znaków na naturalne i arbitralne, w odróżnianiu znaczącego 
od znaczonego, w dodawaniu do „kultury" różnicujących ją przy
miotników, co możemy powiedzieć o tym życiu, tak prostym i tak 
nagim w swojej przeźroczystej zdawałoby się zwyczajności, a tak 
umykającym przed schwytaniem go w jednoznaczne formuły logicz
ne i semantyczne?

Widać przecież wyraźnie, że potraktowanie naszego modelowego 
Henryka Kwiatka jedynie jako statystycznego przypadku, zwyczajnie 
zabija, excusez le mot, przedmiot naszego badania. Widać nie mniej 
wyraźnie, że zastosowanie wobec tego „przypadku" tradycyjnej, 
związanej z „kulturą" aparatury pojęciowej, mija się z celem. Czuje- 
my, jak odległe i toporne są narzędzia analityczne wobec tej zwyczaj
nie niezwyczajnej egzystencji. Rozumiemy, że opowiedziane tu frag
mentarycznie życie, to co w nim najciekawsze i najbardziej tajemnicze 
nie odsłoni się w ten sposób przed nami. Prowadzi to do konstatacji 
bolesnej, ale prawdziwej, że, krótko mówiąc, antropolog kultury na 



Życie, czyli nieprzejrzystość. Poza antropologię - kultury 75

temat powyższej historii i jej podobnych ma niewiele do powiedzenia 
bądź zgoła nic. Albo inaczej: że wszystko to, co ewentualnie miałby 
do powiedzenia będzie zawsze poniżej historii tu przedstawionej, że 
życie skutecznie opiera się przed zakusami próbujących roztajemni- 
czyć go kulturowo badaczy.

Trzeba przy tym powiedzieć wyraźnie: w zarysowanym tu lapi
darnie i grubą kreską sprzeciwie wobec „kultury" nie chodzi o żad
ne dramatyczne ruchy, o jakąkolwiek nazewniczą rewolucję. Byłaby 
to w istocie operacja samobójcza (spróbujmy wyobrazić sobie tekst 
antropologiczny całkowicie obywający się bez pojęcia kultury). Nie 
idzie o to, by niczemu niewinne dziecko wylać z kąpielą. Zależało 
mi na czym innym: na pokazaniu, jak ograniczona jest to wizja 
świata ludzkiego i jak mocno funkcjonuje w naszym myśleniu; jak 
ciągnie za sobą ogon nieprzezwyciężonych do dzisiaj - wbrew gło
śnym deklaracjom - przesądzeń i dyrektyw poznawczych paradyg
matu pozytywistycznego; jak w dalszym ciągu daje prymat metodzie 
przed prawdą, jak dystansuje się od dialogicznej formuły rozumie
nia, jak dalece lęka się wszystkiego, co wymyka się dyskursywnemu 
poznaniu12.

12 Wątpliwości tu zaprezentowane nie ograniczają się jedynie do obszaru an
tropologii. Oto głos historyka sztuki, w którym pobrzmiewają bardzo podobne 
tony: „Tak charakterystyczne dla współczesnej nauki pozbycie się gatunków 
i metod poznania nazywanych poznaniem artystycznym, doprowadziło do sytu
acji, kiedy dialogiczna, utożsamiająca refleksja o sztuce stała się niemożliwa. (...) 
Nie możemy pozwolić na to, aby język mówił nami, a nie my językiem, nie mo
żemy pozwolić by wszelkie łączone z procesem twórczym dychotomie, takie jak 
na przykład bieguny przypadku i konieczności, spontaniczności i kontroli, bezpo
średniości i pośredniości, improwizacji i kalkulacji, stwarzania i odkrywania, 
uczuciowości i zmysłowości łączono jedynie ze sztuką", W. Okoń, Nie Van Dycki, 
czyli o utożsamianiu, „Konteksty", nr 1-2/1997, s. 53; wtóruje mu historyk, opowia
dający się za „nowym romantyzmem" w metodologii historii: „To jest teoria histo
ryczna, która mi odpowiada. Historia nie jest tu traktowana jako nauka. Ci ro
mantyczni historycy, choćby Michelet, Tocqueville, byli bardzo osobiście zaanga
żowani. (...) Chcieli powiedzieć coś bardzo osobistego, o czym powinni wiedzieć 
uuu. I to jest to, co utraciliśmy, ponieważ historia stała się nauką. Historia jest 
pisana przez całkowicie odczłowieczone jednostki, które po prostu orzekają 
o prawdziwości jakiegoś fragmentu przeszłości. (...) Jeśli interesujemy się prze
szłością, powinniśmy interesować się tym, co oznacza ona dla nas tu i teraz. Do 
lego potrzebne jest romantyczne podejście do tekstu historycznego, a nie naukowe 
podejście współczesnego historyka", Pochwała narratywizmu. Rozmowa z Franklinem 
R- Ankersmitem, „Konteksty", nr 1-2/1997, s. 90.
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Z ciemności w ciemność

Dobrze więc: jeśli nie „kultura", to co? Wprowadźmy zatem do zatę
chłego antropologicznego słownika (akulturacja, obyczaj, zmiana 
kulturowa...) nieco przykurzone, co nie znaczy: martwe, pojęcie „ży
cia". „Życia" w całej jego prostocie i... skomplikowaniu. Trzeba bę
dzie powrócić tym samym do elementarnej charakterystyki tego ter
minu, tak jak pojawia się ona w pismach filozoficznych Wilhelma 
Diltheya, najważniejszego z przedstawicieli tzw. filozofii życia prze
łomu XIX i XX stulecia. Z Diltheyem jest ciekawa sprawa. Wspomina 
się zawsze jego nazwisko, ilekroć mowa o odległym sporze o odrębny 
status poznawczy humanistyki czy dyskusjach o naturze interpretacji, 
ale w zasadzie traktuje się jego pomysły niemal wyłącznie jako etap 
(przezwyciężony) w historii filozofii. Docenia się jego wpływ na póź
niejsze wielkości (Husserl, Heidegger), ale jego filozofia życia trakto
wana jest jako szacowny, ale jednak zabytek w dziejach pojęć filozo
ficznych. W pracach antropologicznych, nieufnych wobec konceptów 
filozoficznych, jako żywa inspiracja metodologiczna pojawia się rzad
ko13. Tymczasem wydaje się, że pojęcie „życia" ma w dalszym ciągu 
intrygującą moc oddziaływania14. Obejmując treści bardziej podsta
wowe i daleko szersze niż pojęcie „kultury", rejestruje bowiem 
i uwzględnia nie tylko poznawalne, ale także niedyskursywne i se
mantycznie ciemne, niedookreślone sfery rzeczywistości, może być 
dla niego interesującą przeciwwagą.

13 Nawiasem mówiąc, gdy chodzi o skalę i wnikliwość polskiej recepcji Dil
theya, bez wątpienia ma rację Grzegorz Sowiński, tłumacz arcyciekawych frag
mentów z obszernego dzieła niemieckiego filozofa, że jest ona minimalna, 
a w niektórych przypadkach wręcz skandaliczna, por. G. Sowiński, Ku myśli myśli
ciela. Zapiski hermeneutyczne na marginesie dzieła Wilhelma Diltheya [w:] Wokół roz
mienia..., s. 120.

14 Z badaczy zwyczajowo łączonych z filozofią życia, na odkrycie przez antro
pologię oczekuje bez wątpienia jeszcze Georg Simmel, autor błyskotliwych antro
pologicznych rozpraw i esejów, który w wyniku administracyjnego przyporzi“' 
kowania został zesłany do obozu socjologii i prawem bezwładu tam już pozostał.

Przypomnijmy: dla Diltheya polemizującego z różnymi odmiana
mi filozofii świadomości to właśnie „życie" stanowiło fundamentalną 
i nieredukowalną podstawę namysłu nad człowiekiem. Pojęcie „ży
cia" skierowane było przeciwko wszelkim uroszczeniom rozumu 
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abstrakcyjnego, przeciwko wszelkim konstrukcjom teoretycznym, 
niemającym umocowania w empirii. W miejsce świadomości pojawia 
się u niego życie jako pierwsza, podstawowa struktura znacząca, jako 
sposób bycia człowieka. Nie przypadkiem Heidegger będzie podkre
ślał swój dług wobec Diltheya (czy Heideggerowskie Dasein jest po
wtórzeniem czy rozwinięciem Diltheyowskiego „życia" w innym 
języku pojęciowym, to osobny problem). Dilthey wielokrotnie utrzy
mywał, że wszystkie pojęcia, którymi próbujemy opisywać i inter
pretować zachowania człowieka, właśnie z życia się wywodzą, że 
innymi słowy: „życie poznaje życie" (czyżby prasformułowanie tezy 
o poznawaniu „kultury przez kulturę"?). I jest to sytuacja trwała. Poza 
życie, jako pierwotne datum nie da się wyjść, z niego pochodzą katego
rie, które stać się mogą narzędziami jego opisu. Pojęcie życia wprowa
dza Dilthey z całą towarzyszącą mu dwuznacznością. Jest bowiem 
życie przedmiotem, ale i podmiotem poznania. Kategorie życia nie są 
jedynie formami pozwalającymi okiełznać chaos doświadczenia, ale 
równocześnie sposobami w jakich życie się uzewnętrznia. ^'bl. Jag.

Czym jest dokładniej owo „życie", jak je rozumieć? Niewątpliwie 
to coś innego niż fenomen czysto biologiczny15 i to bodaj jedyna rzecz, 
o której można powiedzieć bez żadnych dwuznaczności. Dilthey do- 
określał je wielokrotnie, oddawał jego znaczenie w wielu terminach 
i określeniach metaforycznych. Bez wątpienia jego eksplikacja tego 
pojęcia daleka jest od tak miłej sercu uczonego jednoznaczności. 
Chciałoby się powiedzieć, że jest równie bogata i wieloznaczna (co dla 
wielu znaczy po prostu: mętna i pokrętna) jak... samo życie. W jednej 
z jego opisowych charakterystyk, Dilthey zwraca uwagę przede 
wszystkim właśnie na to, jak wymyka się ono jednoznacznym okre
śleniom, jak oscyluje na granicy między oczywistością i esencjalną 
niepojętością:

15 Co wyraźnie odróżniało go od Nietzschego czy Bergsona, innych przedsta
wicieli ówczesnej filozofii życia.

„Słowo »życie« oznacza coś każdemu z nas najlepiej znanego, rzeczy
wistość najintymniejszą, ale równocześnie i najciemniejszą, ba, zupełnie 
niemożliwą do zbadania. Czym jest życie - zagadka to nie do rozwiąza
nia. Wszelki namysł, wszelkie myślenie i badanie wyrasta z tak niezbada
nej rzeczywistości. Korzenie wszelkiego poznawania tkwią w tym niepo
znawalnym w swej pełni życiu. Można opisywać życie. Można uwydat
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niać jego poszczególne cechy charakterystyczne. Można śledzić w tej 
wzburzonej melodii jej jak gdyby rytm i akcent. Ale nie można rozebrać 
życia na jego czynniki. Życie jest nieanalizowalne. Żadna formuła, żadne 
wyjaśnienie nie jest w stanie wyrazić, czym jest życie. Pojawiając się w ży
ciu i istniejąc w układzie życia, myślenie bowiem nie może nawrócić poza 
życie. Życie pozostaje dla myślenia niedocieczonym jako dana, do której 
ono samo należy, poza którą zatem nie może ono nawrócić. Myślenie nie 
może nawrócić poza życie, ponieważ jest jego wyrazem. Najważniejsze 
pojęcia, z pomocą których pojmujemy świat, są kategoriami życia. Jakimże 
sposobem moglibyśmy z pomocą pojęć, wyodrębnionych i poprzez abs
trakcję oczyszczonych z życia, wyjść poza życie"16.

16 W. Dilthey, Rozumienie i życie [w:] Wokół rozumienia..., s. 87.
17 E. Paczkowska-Łagowska, Logos życia. Filozofia życia w kręgu Wilhelma 

Diltheya, Gdańsk 2000, s. 92.

Nie można adekwatnie wypowiedzieć życia, bo myślenie anali
tyczne, które próbuje ten cel osiągnąć nie jest w stanie ani oderwać się 
od obiektu swojego opisu, ani go transcendować, przeciwnie: zawsze 
jest jego ekspresją. Dilthey pokazywał będzie i przekonująco dowo
dził, jak wątłe i kruche są nasze narzędzia poznawcze, jak niezdarnie 
próbują wyjść poza „przyrodzone" im ograniczenia. Żyjemy otoczeni 
ścianami, powtarzał, i poza nie, nie sposób wyjść. Toteż lektura życia, 
czytanie w jego znakach nie ma, bo mieć nie może, ostatecznego koń
ca. Życie musi być wciąż na nowo wypowiadane. Jakże dalekie to od 
późniejszego optymizmu poznawczego w humanistyce, która wi
działa swoją szansę wyjścia z kryzysu epistemologicznego w przyję
ciu modelu dostarczonego przez przyrodoznawstwo?

Zasługą Diltheya jest wydobycie na jaw całego dynamizmu, pul
sowania, zmienności kategorii życia, jego dziejowości. Wnikliwa ko- 
mentatorka Diltheyowskiej filozofii, E. Paczkowska-Łagowska za
uważa, że utożsamienie życia z dziejowością jako przestrzenią poja
wiania się znaczeń pozwala mówić o logosie życia, o trwałej jego dys
pozycji do wydobywania z siebie struktur, na podstawie których mo
że być rozumiane.

„Logos życia jest więc dziejowym procesem, w trakcie którego do
chodzi do głosu znaczenie życia i kształtują się jego struktury; dopiero ja
ko dziejowe, czyli podlegające dynamice ekspresji życie jest poznawalne. 
Proces ten nie czyni go jednak całkowicie przejrzystym i nie jest w stanie 
usunąć irracjonalnej reszty; jako niosące nowość, otwarte ku przyszłości - 
życie pozostaje niezgłębialne"17.
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Ów logos życia jest więc kategorią paradoksalną. Wskazuje, że życie 
może być rozumiane, poznawalne, ale tylko do pewnego stopnia. 
Pojawianie się znaczeń, nadawanie kształtu przepływającemu, dyna
micznemu strumieniowi życia, to jeden aspekt zjawiska. Drugim jest 
nieodłączne od jego „jasnej" części, ciemne tło, jak i otwartość biorąca 
się z jego „wychylenia" w przyszłość. W jednym z bardziej przejmu
jących fragmentów swojego dzieła Dilthey odnotowuje:

„W obu kierunkach życie niknie w ciemności. W ciemności tonie jego 
początek, ciemność spowija jego koniec. Ciemność ta rodzi w nas obawy, 
nadzieje, najrozmaitsze afekty. Pod ich wpływem powstaje wiara, poezja 
i metafizyka... To z ciemności wybiegając i w ciemność biegnące życie 
chciałby człowiek wpisać w jakiś układ, w którym życie stałoby się dlań 
pojmowalnym"1S.

18 W. Dilthey, Rozumienie i życie... [w:] Wokół rozumienia..., s. 94.
W. Dilthey, Rozumienie i życie..., s. 83.

Nawet w autobiografii, którą Dilthey uznawał za najbardziej in- 
struktywną formę, jaką przybiera rozumienie życia, dostrzega mo
menty niepoddające się analitycznemu rozbiorowi:

„Autobiografia jest objaśnieniem życia w jego tajemniczym splocie 
przypadku, losu i charakteru. Gdziekolwiek spojrzymy, tam nasza świa
domość próbuje uporać się z życiem. Nasze losy, jak również nasza istota, 
napełniają nas cierpieniem i zmuszają, byśmy się z nimi rozumiejąco po
godzili. Przeszłość tajemniczo nęci, byśmy poznali nici znaczenia jej mo
mentów. Jej eksplikacja pozostaje jednak niezadowalająca. Nigdy nie upo
ramy się z tym, co nazywamy przypadkiem: zdarzenia, które jako wspa
niałe czy jako straszliwe stały się znaczącymi dla naszego życia, zawsze 
zdają się wkraczać przez bramy przypadku"18 19.

To ciekawe, u Łotmana przypadek jest jedynie sygnałem otwarto
ści systemu znakowego, czymś nieprzewidywalnym, ale dającym się 
w dużym stopniu ex post zrekonstruować i wytłumaczyć; u Diltheya, 
przypadek jest emanacją niewytłumaczalnego, jest każdorazowo 
zwiastunem tajemnicy.

Poznanie żywego, pulsującego życia, życia z jego niedającą się 
precyzyjnie wykreślić trajektorią przypadków, zawsze naznaczone 
będzie skazą nieadekwatości. Analiza życia skazana jest tedy na nie- 
do-powiedzenie, a w ostateczności niewy-powiedzenie. Interpretacje 
życia zawsze zawierać będą w sobie ową, nieusuwalną „ślepą plam
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kę" poznania. Ale nie jest to okoliczność epistemologicznie frustrują
ca. Nie jest to świadectwo bezradności poznawczej, ale konsekwencja 
źródłowej, pierwotnej, nieprzekraczalnej ontologii życia. To po prostu 
uznanie twardej konieczności, wynikającej z przekonania, że każde 
„pozytywne" rozwiązanie zagadki życia staje się kolejnym pytaniem, 
na które trzeba dać odpowiedź. Przyjmuje ono naturę horyzontu, 
który - mimo naszych prób schwytania go - wciąż będzie się przed 
nami rysował. Doskonalenie i wysubtelnianie naszych narzędzi po
znawczych niczego w tej sytuacji nie zmieni. Życie pozostanie nieod- 
gadnioną i nieodgadywalną z natury rzeczy zagadką. Jeszcze raz 
Dilthey:

„... życie zawsze pozostaje dla nas zagadką, przeto i uniwersum musi po
zostać dla nas zagadkowym. Gdybyśmy mogli analizować życie, wyja
śniłaby się nam tajemnica świata"20.

20 W. Dilthey, Wokół rozumienia..., s. 87.

Warto podkreślić wagę tego równania: życie = świat. Pytanie o życie, 
o to jak się jawi, nie jest zatem jakimś pytaniem jednym z wielu, pyta
niem, które dotyczyłoby pewnego wydzielonego obszaru doświad
czenia. Dilthey wyraźnie mówi, że w pytaniu o życie wybłyska nieja
sno tajemniczy sens Całości.

Życie i opowieść

Nie żywiąc nadziei na złamanie szyfru świata, chcemy jednak jakoś 
zrozumieć życie. Jak je myślowo okiełznać, jak - mimo dojmującej 
świadomości ułomności naszych narzędzi poznawczych - schwytać je 
w porządkujące schematy poznawcze? Jedną z ciekawszych propozy
cji w tym względzie wydaje się koncepcja tożsamości narracyjnej 
Paula Ricoeura. Również i tu, podobnie jak w analityce egzystencjal
nej Dasein Heideggera, słychać pogłos biograficznej i autobiograficz
nej lekcji Diltheya.

Ricoeur wychodzi w swoim rozumowaniu od zakwestionowania 
zdroworozsądkowego przekonania o fundamentalnej i nieprzekra
czalnej odmienności życia i opowieści. W potocznym rozumieniu 
życie jest przeżywane, historie zaś opowiadane. Życie naznaczone jest 
stemplem prawdy, „czymś, co zdarzyło się naprawdę"; opowieści, 



Życie, czyli nieprzejrzystość. Poza antropologię - kultury 81

z definicji, są produktem wyobraźni, są nierealne, mają status fikcji. 
Zdaje się, jak gdyby życie od fikcji oddzielała przepaść nie do poko
nania. Konstruując narracyjną koncepcję podmiotu, Ricoeur stara się 
przerzucić nad nimi pomost, wskazać możliwe łączniki, które mogły
by te dwie jakości ze sobą związać, tak jednak, by nie zatraciły one 
swojej odmienności.

Opowieść fikcyjna prowadzi do życia z prostego powodu. Otóż, 
proces budowania, komponowania opowieści nigdy nie jest dopeł
niony w tekście, ale każdorazowo dopełnia się po stronie czytelnika. 
Za sprawą opowieści dochodzi do refiguracji życia. Inaczej mówiąc: 
sens opowieści pojawia się na przecięciu świata tekstu i świata czytel
nika. Akt lektury jest nie tylko twórczy, ale staje się momentem kry
tycznym w procesie przekształcania doświadczenia czytelnika przez 
opowieść. Ricoeur podkreśla tu szczególnie potencjalną otwartość 
tekstu fikcjonalnego:

„Mówiąc o świecie tekstu, akcentujemy charakterystyczną dla każdego 
dzieła literackiego zdolność otwierania horyzontu możliwego doświad
czenia - jakby rzutowania przed siebie świata, w którym dałoby się żyć. 
Tekst nie jest czymś w sobie zamkniętym. Jest projekcją nowego Univer
sum, różnego od tego, w którym przywykliśmy żyć. Przyswoić sobie tekst 
w trakcie lektury, to wejść w obręb horyzontu świata otwartego przez 
tekst - świata, w którym mieszczą się działania, charaktery i wydarzenia 
opowiadanej historii. W rezultacie - czytelnik odkrywa, że przynależy 
jednocześnie do dwóch światów: tego, w którym rozwija rzeczywistą 
działalność oraz tego, którego doświadcza mocą wyobraźni"21.

w poszukiwaniu opowieści, przeł. E. Wolicka, „Logos i Ethos",

Z hermeneutycznego punktu widzenia tekst jest czymś więcej niż 
autoreferencyjnym układem znaków, tak jak chcieli to widzieć struk- 
turaliści. Dzieło literackie obejmuje trzy wymiary: referencyjność, 
komunikowalność i samorozumienie. Pierwszy wymiar odnosi się do 
pośrednictwa między człowiekiem i światem, drugi pośredniczy mie
dzy człowiekiem i drugim człowiekiem, trzeci - odnosi się do po
średnictwa między człowiekiem i nim samym. W tym ostatnim przy
padku akt lektury staje się twórczym narzędziem samorefleksji. Czy
tanie, powiada Ricoeur, jest samo w sobie pewnym sposobem życia 
w swiecie fikcji, który dla czytającego zostaje otwarty przez dzieło. 

21 P. Ricoeur, Życie 
nr 2/1993, s. 230.
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A zatem historie są nie tylko powtórnie opowiadane, ale także prze
żywane, i tu otwiera się już możliwość ich wzajemnej interferencji.

Szczególną rolę Ricoeur przyznaje właściwości ludzkiej egzystencji, 
którą nazywa prenarracyjną zdolnością przypisaną samemu życiu. 
Mówiąc najprościej, chodzi tu o to, że życia nie da się zinterpretować 
sensownie dotąd, aż będzie się je pojmować wyłącznie w kategoriach 
biologicznych. Jest w samym życiu coś, co domaga się interpretacji. 
Życie chce być opowiedziane, schwytane w narracyjny schemat. Do
świadczenie życia zawiera w sobie wymóg rozjaśniającej je opowieści. 
Prenarracyjna jakość ludzkiego doświadczenia pozwala mówić o życiu

„... jako pewnej historii w stadium narodzin lub jako działaniu i do
znawaniu domagającym się opowiedzenia. Zrozumienie działa
nia nie sprowadza się do znajomości siatki pojęciowej, w którą bywa 
ujmowane. Na mocy swego symbolicznego zapośredniczenia, zrozumie
nie to sięga aż do rozpoznania czasowych właściwości działania, które 
przywołuje opowieść. To nie przypadkiem, ani nie przez pomyłkę po
tocznie mówimy, że przydarzyła się nam jakaś historia lub, że jakaś histo
ria schwyciła nas w pułapkę, lub po prostu mówimy o historii życia"22.

22 Tamże, s. 233.
23 Tamże, s. 233.

W tym miejscu może pojawić się wątpliwość, czy nie jest tak, że 
wspomniane zapośredniczenie życia przez opowieść nie prowadzi do 
błędnego koła. Skoro bowiem rzutujemy na własne życie historie już 
usłyszane, mogłoby się wydawać, że nie mamy dostępu do „nagie
go", żywego doświadczenia naszego życia, życia z wpisaną w nie 
wirtualną opowieścią, ale od razu postrzegamy je przez pryzmat 
opowieści już istniejących. W odpowiedzi Ricoeur przywołuje sferę 
doświadczenia codziennego, pytając retorycznie:

„... czyż nie jesteśmy skłonni postrzegać pewien łańcuch epizodów na
szego życia jako coś w rodzaju ciągu historii jeszcze nie opowie
dzianych, historii, które domagają się opowiedzenia i które oferują pun
kty zaczepienia dla możliwej narracji? Co więcej, czyż opowieści nie są, na 
mocy definicji, historiami na nowo opowiedzianymi? Wydaje się to oczywi
ste, kiedy mamy na myśli opowiadanie o faktycznych historiach, które się 
zdarzyły. Ale czyżby pojęcie historii możliwej było nie do przyjęcia?"23 
Dwa „z życia wzięte", pospolite przykłady uprawomocniają taką 

supozycję: seans psychoanalityczny i przewód sądowy. I w jednym, 
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iw drugim przypadku splątanej serii rozmaitych epizodów trzeba 
nadać (w miarę) spójną postać. W pierwszym wariancie, psychoana
lityk jest tym, który umożliwia pacjentowi wyprowadzenie z rozlicz
nych faktów jego życia spójnej narracji, nadaje im postać koherentnej 
opowieści, która byłaby dla niego zrozumiała i do przyjęcia. Zakłada 
się tym samym, że historia życia tkwiła już immanentnie w głowie 
pacjenta, że wyrasta z historii jeszcze nieopowiedzianej, stłumionej na 
rzecz tych opowieści, które dostępne były jedynie na poziomie świa
domym. W przypadku drugim, sędzia stara się poskładać w spójną 
całość splątane wątki historii, w którą uwikłany jest pozwany. Tu 
również praca interpretacyjna polega na wyświetleniu i zebraniu 
w pewną całość życiowych przypadków pozwanego, które tworzą 
z początku mętny i niejednoznaczny obraz historii jeszcze nieopowie
dzianej. Łączenie wszelkich znaczących poszlak jest urzeczywistnie
niem tej istniejącej dotąd, in potentia, wirtualnej historii. Z chwilą tej 
rekonstrukcji, z masy poplątanych, często sprzecznych wątków, wy
łania się ich podmiot. Sędzia-narrator, przekształca więc to, co się 
wydarzyło w przeszłości, jakąś niejasną prehistorię pozwanego, 
w sensowną i logiczną opowieść.

„Z tej podwójnej analizy - podsumowuje Ricoeur - wynika, że fikqa, 
w szczególności opowieść fikcyjna, jest nieredukowalnym obszarem sa- 
morozumienia. Jeśli prawdą jest, że fikcja wypełnia się sensem tylko 
w życiu, a życie może być rozumiane tylko przez historie, które o nim 
opowiadają, to życie przemyślane - w znaczeniu, jakie zapożyczyliśmy 
od Sokratesa - jest życiem ponownie opowiedzianym"24.

24 Tamże, s. 234.
25 Elżbieta Wolicka zarzuca Ricoeurowi, że miesza perspektywę rozumiejącej 

opowieści i rzeczywistego życia nie uwzględniając, że zasadnicze dylematy ludz- 
wego życia rozgrywają się na innej płaszczyźnie niż historyczne fikcje czy fikcyjne 
nistone: „Nie wystarczą tylko erudycyjne poszukiwania »formy nałożonej na 
mgliste treści«, ponieważ nie w nałożeniu takiej czy innej formy kryje się sedno
ramatu ludzkiej dziejowości, dokonywanych wyborów i decyzji. Rozgrywa się 

ono na płaszczyźnie rzeczywistości, wobec której człowiek wypowiada elemen- 
wie tak lub nie, a dopiero potem - jeśli i na ile zdoła - ubiera tę źródłową afir- 

Niezależnie od wątpliwości, jakie można żywić wobec narracyjnej 
koncepcji tożsamości, która w opowieści widzi narzędzie samorozu- 
mienia, niezależnie od tego, jak będziemy postrzegać rolę owych 
zdolności fabulacyjnych25, cztery wnioski, jakie wyciągnąć można 
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z analiz Ricoeura wydają się niepodważalne. Pierwszy: ukazuje toż
samość w jej aspekcie dynamicznym, pokazuje - choć po analizach 
filozofii egzystencji rzecz to nienowa - życie jako strukturę otwartą, 
niedomkniętą, wciąż stającą się w drodze kolejnych opowieści. Drugi: 
życie naprawdę ma strukturę narracjopodobną, nie jest to wynikiem 
rzutowania w nie znanych nam fabuł. Życie oglądane z perspektywy 
narracyjnej tworzy gęsty, splątany wzór historii potencjalnych, histo
rii, które oczekują na swojego narratora. Trzeci, komplementarny: 
opowieści fikcyjne są szczególną maszyną do unieruchamiania czasu. 
Pozwalają na wprowadzenie do chaosu danych wyjściowych, do tej 
niejasnej epizodycznej magmy życiowego doświadczenia, narracyjne
go wzoru nadającego im ład i strukturę. Prościej: wprowadzają sens 
w przemijający i przypadkowy zbiór faktów naszego życia. I czwarty: 
tak ścisłe powiązanie życia i opowieści, opowieści i życia, tworzy prze
konujące i dobrze uzasadnione podstawy antropologii narratywnej.

Uwagi Ricoeura są dobrym preludium do ostatniej już odsłony 
tych rozważań o życiu. O życiu, które chce być opowiadane, a które 
nigdy do końca opowiedziane być nie może. O „życiu", które jest 
większe i bogatsze od „kultury"; które przerasta kulturę. O życiu, 
samo siebie transcendującym, wciąż wymykającym się nazwaniu 
i wypowiedzeniu.

Życie codzienne przy Simon-Crubellier

Na początku był rysunek. W roku 1949 Saul Steinberg opublikował 
rysunek zatytułowany po prostu: The Art of Living. Przedstawia on 
kamienicę z częściowo odsłoniętą fasadą. „Zerwanie" przedniej ścia
ny odsłania życie toczące się w kilku mieszkaniach, prezentuje w ob
razkach ową tytułową sztukę życia. Zwyczajne, codzienne życie, rozpi
sane na kilka mieszkań i utrwalone w swojej jednoczesności. Niepo
wtarzalna kreska Steinberga szkicuje więc parter, a tu pani z panem 
przy stole, obok ktoś bierze prysznic, jeszcze obok pani z panem śpią, 
ale w osobnych łóżkach, piętro wyżej pani robi na drutach, jeszcze 
jedno piętro, a tam rodzina w salonie z dziećmi, pani z panem czytają, 
dzieci krzątają się po podłodze... I tak dalej przez cztery kondygnacje.

i Ethos", nr 2/1993, s. 245.
mację (...) lub negację w kształt opowieści", E. Wolicka, Homo narrator, „Logos
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Steinberg robi w istocie przekrój poprzeczny przez budynek, dając 
w efekcie niecodzienny portret wielorodzinny.

Ten właśnie rysunek stał się inspiracją dla Georgesa Pereca, autora 
jednej z najbardziej niezwykłych powieści ubiegłego stulecia: Życie. 
Instrukcja obsługi. Powieści pisanej przez Pereca powoli, metodycznie, 
przez prawie dziesięć lat. Powieści, o której Italo Calvino powiedział 
(przepisuję ze skrzydełka polskiego wydania): „Myślę, że ta książka, 
wydana w Paryżu w roku 1978, jest ostatnim prawdziwym wydarze
niem w historii powieści". W rzeczy samej wielkie to dzieło. Najpierw 
całkiem dosłownie: książka Pereca liczy około 700 stron, podzielona 
jest na 99 rozdziałów. Obejmuje przy tym kilkadziesiąt detalicznie 
opowiedzianych historii, wprowadza na literacką scenę setki postaci 
o różnej randze i znaczeniu, zawiera niezliczoną ilość nazw własnych 
i tyleż samo przedmiotów różnego autoramentu. Całość poprzedza 
wstęp i kończy epilog. Ale to nie wszystko: zamieszczony jest w niej 
również plan budynku, indeks, kalendarium, „przypomnienie niektó
rych opowieści zawartych w niniejszym dziele", a także postscriptum. 
Projekt najwyraźniej pomyślany jako swoista, literacka summa. Po
mysł tej wielopiętrowej konstrukcji literackiej był tak genialny w swej 
prostocie, jak rysunek Steinberga. Perec, mianowicie, przedstawia 
i obrysowuje ze wszelkimi szczegółami świat jednej kamienicy miesz
czącej się przy rue Simon-Crubellier nr 11 w Paryżu, świat obejmujący 
dziesiątki zrekonstruowanych retrospektywnie biografii, historii życia 
jej mieszkańców pomnożonych o dziesiątki innych, które „przy oka
zji" ich referowania się pojawiają. Podobieństwo i - chciałoby się po
wiedzieć - wręcz niewolnicze naśladownictwo obrazkowego pier
wowzoru polega i na tym, że obraz Pereca również jest do bólu sta
tyczny: „akcja" powieści, została jak gdyby unieruchomiona przez 
wskazówki zegara, umiejscowiona jest dokładnie 23 czerwca 1975 
roku, około godziny ósmej wieczorem. Śledzimy więc zatrzymane 
w kadrze zwielokrotnione życie mieszkańców jednego domu. Brak tu 
jednej, rozwijającej się linearnie fabuły, mamy za to dziesiątki różno
rodnych, pozornie niezwiązanych ze sobą opowieści. Fragment goni 
fragment. Okno z jednego pomieszczenia wyprowadza nas do dru
giego. Wędrujemy do piwnic, kotłowni, służbówki i na strych. Wcho
dzimy do windy. Przemierzamy hale i schody. Narracja, ruchem ko
nika szachowego (skomplikowany szachowy algorytm leży u pod
staw konstrukcji powieści) przebiega z mieszkania do mieszkania, 
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pozwalając nam - na wzór zasłony zdartej przez Steinberga - przy
jrzeć się bliżej mieszkańcom tej osobliwej kamienicy. Wedle autoko- 
mentarza Pereca, całość książki została pomyślana na podobieństwo 
domu, którego mieszkania, łącząc się ze sobą, przypominają pojedyn
cze elementy, które tworzą skomplikowany wzór jakiejś układanki.

Zanim zajrzymy wraz z Perecem do wnętrza kamienicy, odnotuj
my, że pewne przesłanki koncepcji powieści, jej głównych wątków 
i tematów, ba, sensu uprawiania literatury, układania słów w sen
sowne struktury, można wyśledzić bez trudu we wcześniejszej twór
czości Pereca. Ale także w jego biografii. Perec trawiony był obsesją 
zapomnienia, zanikania pewnych fragmentów rzeczywistości, toteż 
starał się zapisywać wszystko, co związane z jego życiem. Jeśli 
„wszystko" wydaje się słowem na wyrost, to warto wspomnieć w tym 
miejscu kilka utworów, które nie pozwalają wątpić w całościowy cha
rakter jego zamysłu. W roku 1976 opublikowany został tekst zatytu
łowany: „Próba skatalogowania wszystkich płynnych i stałych po
karmów, jakie pochłonąłem w ciągu roku 1974", i istotnie tytuł nie 
kłamie, autor odnotowuje sumiennie, co w tym czasie wypił i zjadł. 
Podobny, ewidencyjny charakter ma tekst „Notatki dotyczące przed
miotów, które znajdują się na moim biurku". W książce Je me souviens 
z roku 1978, zawierającej kilkaset zdań opartych na jednym schemacie 
- „pamiętam, że..." - rzeczywiście Perec stara się, zgodnie z tytułową 
zapowiedzią, zdać sprawę z tego, co zapamiętał z lat 1946-1961, co 
ważne przy tym, pamięć jego odnotowuje nie wielkie wydarzenia 
z pierwszych stron gazet, ale rzeczy, fakty, postacie, które okazują się 
całkowicie zwykłe, banalne, należące bez reszty do żywiołu nieefek
townej codzienności. Jak sam mówił, interesowało go odnotowywanie 
tych okruchów codzienności, którymi ludzie naprawdę żyli, a które 
z rozmaitych powodów uległy zapomnieniu. W kilkustronicowym 
Approches de quoi? Perec daje „teoretyczną" podbudowę takiego po
dejścia do rozumienia życia. Twierdzi, że tym, co zwykle zostaje zapi
sane, zapamiętane jest to, co wystaje ponad przeciętność, ponad banal 
codzienności:

„A to, co naprawdę zdarza się, to, czym żyjemy, reszta, cała ta reszta, 
gdzie to jest? To, co przydarza się każdego dnia i każdego dnia powraca, 
to, co banalne, codzienne, oczywiste, powszednie, zwyczajne, podzwy- 
czajne (Tinfraordinaire), cały ten niezauważalny zgiełk codzienności - jak 
zdać sobie z tego sprawę, jak o to zapytać, jak to wszystko opisać? (...) Być 
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może trzeba w końcu zająć się odkryciem naszej własnej antropologii: ta
kiej, która opowie o nas, która będzie szukać w nas tego, co od tak dawna 
łupimy u innych. Już nie egzotyka, ale to, co najgłębiej własne 
(l'endotique)"26.

26 M. Perec, Approches de quoi? [w:] Infra-ordinaire, Paris 1989, cytuję za stroną 
mtemetową: Georges Perec/Interroger l'habituel.

Zapomnieniu ulega to, co naprawdę tworzy materię naszego życia, 
jego, jak sądzimy, mało efektowny miąższ. Cały wysiłek Pereca, te 
niekończące się wyliczanki niemal wszystkiego, co oko ludzkie jest 
wstanie wziąć pod uwagę, brał się właśnie z pragnienia zapisania, 
utrwalenia tego ogromnego obszaru naszego prawdziwego życia. To 
była jego wersja antropologii codzienności. Jeśli przypomnimy sobie 
kilka prac antropologicznych dotyczących podobnego obszaru - 
Ervinga Goffmana Człowiek w teatrze życia codziennego, Michela de 
Certau The Practice of Everyday Life czy Rocha Sulimy Antropologię co
dzienności - widać wyraźnie radykalizm jego wizji codzienności, zwy
czajnego życia. Aktywność Pereca ograniczała się do opisu tego, co 
niezauważane, pomijane milczeniem, co rutyna i przyzwyczajenie 
wyłączają z naszego pola widzenia. Powtórzmy: opisu. Detaliczny, 
indeksowy, ewidencyjny, katalogujący opis bez imperatywu syste
matyzującej analizy. Próba maksymalnego przybliżenia się do żywej 
tkanki życia. Pragnienie zapisu surowego życia, życia as itself. Próba 
zbudowania jakiejś radykalnej postaci realizmu obywającego się bez 
uprzednich założeń. Ale czy jest to w ogóle możliwe, zważywszy, że 
rzeczy i obiekty nie skatalogują się raczej same? Za daną „kolekcją" 
zawsze ktoś (tu: Perec) stoi, ktoś, kto porządkuje rzeczywistość we
dług własnych preferencji, pragnień i obsesji.

Bez względu jednak na to, jak określać ów realizm, jak oceniać jego 
rezultaty w stosunku do zamierzeń, jedno wydaje się nie podlegać 
wątpliwości. Ten typ realizmu jest próbą okiełznania chaosu świata 
i, podobnie jak fikcyjne opowieści Ricoeura, zmierza w gruncie rzeczy 
w tym samym kierunku. Niezwykle trafnie wskazuje na tę cechę re
alizmu Pereca Michał P. Markowski, uwydatniając przy tym, niejasny 
na pierwszy rzut oka, związek prostego inwentarza z fikcją:

„Realizm Pereca nie jest jedynie rejestrowaniem faktów wyblakłym pi
smem neutralnego obserwatora. Obejmuje on nie tylko surowe zapisy, 
lecz także - przede wszystkim - autobiografię i fikcję, gdyż w obydwu 
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tych przypadkach pisanie pozwala zapanować nad światem. Fikcja i neu
tralny opis łączą się dlatego, że stanowią dwie strony tej samej »gry ze 
światem«, która pozwala nadać mu sens. Wymyślić świat to go zinter
pretować, obdzierając z niewiadomego. Użyczyć przedmiotom języka, 
odpamiętać to, co zapomniane, ocalić przez zapis to, co podzwyczajne - to 
zakorzenić się w świecie zadomowionym przez język. We wszystkich tych 
przypadkach pisaniem Pereca rządzi lęk przed pustką, ten sam lęk, który 
kazał mu drżeć przed pustą kartką papieru i zapisywać miejsca, w któ
rych spał"27.

27 M.P. Markowski, Georges Perec: zapisywanie pustki, „Tygodnik Powszechn/,

Dziwnie to wszystko się splata: Dilthey mówiący o autobiografii 
jako najbardziej filozoficznej literaturze i o niedającej się rozwiązać 
zagadce życia, Ricoeur kładący nacisk na porządkującą, wyświetlającą 
znaczenie życia rolę fikcji, ale i na jej tymczasowy, „stający się", dy
namiczny, charakter, Perec - maniakalnie zapisujący umykające życie, 
zagadujący pustkę świata - sporządzaniem dziwacznych rejestrów 
i pisaniem autobiografii...

Paradoks puzzla

Powróćmy zatem do Życia. Instrukcji obsługi. Do powieści, która obok 
swej rangi literackiej jest dla mnie jednym z najznakomitszych dzieł 
z antropologii życia. Życia - nie kultury. To tu właśnie z rzadką wni
kliwością i konsekwencją sproblematyzowany zostaje tytułowy rze
czownik „życie". To tu oglądamy je jak gdyby pod zwielokrotniają
cym intensywność szkłem powiększającym. Wiele mówi się ostatnio 
o związkach i wzajemnym przenikaniu literatury i antropologii. Nie 
mam wątpliwości, że Perec napisał wielki - w każdym znaczeniu tego 
słowa - traktat antropologiczny. W traktacie tym brak co prawda 
pojęciowych analiz, są natomiast liczne opowieści, zestawienia, re
konstrukcje i przybliżenia, które ostatecznie składają się na solidną 
antropologię z „życiem" jako spoiwem całości.

Nie ma oczywiście żadnej możliwości - ani chyba i sensu - by stre
ścić tę książkę o ogromnej kubaturze, by próbować zebrać w jakąś 
sensowną całość splątane nici pomieszczonych w niej biografii, histo
rii, pobocznych opowieści. Można wszakże wydestylować z niej jeden 

nr 28/2002, s. 16-17.
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z wątków, jak wolno sądzić, głównych, wskazać bohaterów, wokół 
których oplata się to, co u Pereca najważniejsze. Tak się przy tym 
składa, że ów wątek dobrze - kongenialnie wręcz - współbrzmi 
z poczynionymi tu wcześniej „życiowymi" uwagami.

Spośród ogromnej liczby postaci przewijających się przez strony 
Życia..., trzy zdają się mieć znaczenie najistotniejsze: Percival Bartie
booth, angielski miliarder, osobliwa postać, o jeszcze bardziej dziw
nych zainteresowaniach; Gaspard Winckler, rzemieślnik parający się 
stolarką, ale i innymi wyrafinowanymi zajęciami rękodzielniczymi 
i Serge Valene, malarz, postać nieeksponowana w książce, ale odgry
wająca w niej niepoślednią rolę. Cała trójka to mieszkańcy kamienicy 
przy Simon Crubellier 11. Te trzy postaci połączone są przy tym sub
telną siecią zależności. Przyjrzyjmy się bliżej tym związkom.

Bartlebooth, wraz ze swoim służącym Smautfem, przez dwadzieś
cia lat podróżował po świecie, oddając się dość ekscentrycznemu, 
a z pragmatycznego punktu widzenia, całkowicie bezużytecznemu, 
o ile nie wręcz absurdalnemu zajęciu. Oddajmy głos Perecowi:

„Bartlebooth zamierzał namalować pięćset morskich pejzaży w pięciu
set rozmaitych portach. Porty te wytypował osobiście, zdając się w więk
szym czy mniejszym stopniu na przypadek - przeglądał atlasy, dzieła 
geograficzne, opisy podróży i turystyczne foldery, zaznaczając przy tym 
miejsca, jakie wpadły mu w oko. Następnie Smautf studiował sposoby 
dotarcia do celu i badał możliwości zakwaterowania.

Pierwszym portem, w którym się zatrzymali - w pierwszej połowie 
stycznia roku tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego - było Gijon w Za
toce Gaskońskiej, niedaleko miejsca, gdzie nieszczęsny Beaumont poszu
kiwał z uporem wielce problematycznej stolicy Arabów w Hiszpanii. 
Ostatnim - w drugiej połowie grudnia roku pięćdziesiątego czwartego - 
Brouwershaven u ujścia Skaldy w Zelandii. Po drodze był mały irlandzki 
port Muckanaghederauhaulia, opodal Costello, w zatoce Camus i jeszcze 
mniejszy port U na Karolinach; były porty bałtyckie, łotewskie, chińskie; 
porty malgaskie, chilijskie, teksańskie; były maleńkie porty na dwie ry
backie łodzie, obok których suszyły się sieci oraz porty olbrzymie, z pir
sami ciągnącymi się na kilometry, z mnóstwem nabrzeży, basenów i do
ków, z tysiącami żurawi i setkami suwnic; były porty zatopione we mgle, 
porty zalane żarem, porty skute lodem; porty opuszczone, porty zapiasz- 
czone; były porty jachtowe, gdzie na sztucznych plażach, pośród bieli fa
sad pałaców i kasyn, pyszniły się sztucznie hodowane palmy, i stocznio
we infema, wypluwające tysiącami liberty shops; były porty obrócone 
w perzynę przez bombardowania i porty zaciszne, w których nagie
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dziewczynki opryskiwały się wodą tuż obok sampanów; były porty z pi
rogami i porty z gondolami; były porty wojenne, doki, darsy, redy, mola 
i kanały; i piramidy lin, baryłek, gąbek; stosy egzotycznego drewna, góry 
makuchów, fosfatów i rudy; były kosze rojące się od homarów i krabów; 
i kramy pełne nagładów, ciemików, głowaczy, merlanów, makreli, płasz
czek, tuńczyków, mątw, minogów, dorad; i były porty cuchnące mydli
nami i chlorem, porty spustoszone sztormem i wyludnione porty zduszo
ne upałem; były krążowniki o poszarpanych burtach, spawane w ciemno
ściach nocy tysiącami palników i radosne transatlantyki pośród statków- 
-cystem, z których tryskały wspaniałe fontanny w ogłuszającym zgiełku 
syren oraz biciu dzwonów.

Bartlebooth na każdy port przeznaczał dwa tygodnie, wliczając w to 
podróż, co pozwalało mu zazwyczaj spędzić pięć albo sześć dni na miej
scu. W ciągu dwóch pierwszych dni spacerował brzegiem morza, obser
wował statki, gawędził z rybakami (o ile oczywiście byli w stanie poro
zumieć się w jednym z pięciu znanych mu języków, to znaczy po francu
sku, angielsku, hiszpańsku, arabsku albo portugalsku), a niekiedy nawet 
wyruszał z nimi w morze. Trzeciego dnia wybierał odpowiednie miejsce 
i rysował kilka szkiców, po czym natychmiast darł je na kawałki. W wigi
lię odjazdu malował marinę - zazwyczaj późnym przedpołudniem, chyba 
że uwiecznić chciał jakiś specjalny efekt: wschód albo zachód słońca, nad
chodzący sztorm, huragan, mżawkę, przypływ lub też odpływ oceanu, 
przelot ptaków, wyjście kutrów w morze, przybycie okrętu, kobiety piorą- 
ce na brzegu bieliznę albo i inne podobne tematy. Pracował niesłychanie 
szybko i nigdy nie rozpoczynał od nowa. Ledwie podeschniętą akwarelę 
odrywał z bloku marki Whatman i wręczał Smautfowi. (...) Smautf otulał 
marinę delikatną bibułką, wsuwał w półsztywną kopertę i zawijał w so
lidny papier pakowy, a następnie obwiązywał ją sznurkiem i pieczętował 
lakiem. Jeszcze tego samego wieczora, a najpóźniej - jeśli nie było na miej
scu poczty - na drugi dzień rano, Smautf ekspediował papier do: Mon- 
sieur Gaspard Winckler, 11 rue Simon Crubellier, Paris 17 France"28.

28 G. Perec, Życie. Instrukcja obsługi, przeł. W. Brzozowski, Warszawa 2002,

Tutaj w paryskiej kamienicy towar odbierał Winckler i przystę
pował do pracy w swoim warsztacie. Namalowany obrazek był do
piero etapem pośrednim w drodze do właściwego celu. Ten cel to 
stworzenie z dostarczonej akwareli układanki, barwnego puzzla. 
Proces jego powstawania rozłożony był na kilkanaście dni. Perec raz 
jeszcze:
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„Pierwszego dnia Winckler ustawiał akwarelę na sztaludze obok okna 
i wpatrywał się w nią, nawet jej nie dotykając. Nazajutrz naklejał ją na 
odrobinę od niej większy podkład z topolowej sklejki. Używał do tego 
sporządzonego przez siebie kleju w ślicznym niebieskim kolorze, a po
między sklejką i arkuszem Whatmana umieszczał cieniutką kartkę białego 
papieru, która ułatwić miała w przyszłości oddzielenie odtworzonej 
akwareli od podkładu, a poza tym wyznaczała brzegi puzzla. W końcu 
pokrywał całą powierzchnię ochronnym werniksem, posługując się przy 
tym szerokim, płaskim pędzlem, zwanym ogonem dorsza. A potem znów 
przez trzy albo i cztery dni studiował akwarelę, posługując się lupą lub 
też stawiał ją ponownie na sztalugach i zasiadał przed nią na wiele go
dzin, od czasu do czasu podnosząc się, by sprawdzić z bliska jakiś szcze
gół, a niekiedy krążył wokół niej jak pantera uwięziona w klatce.

Pierwszy tydzień upływał w całości na drobiazgowej, niespokojnej ob
serwacji. Potem wszystko zaczynało dziać się bardzo szybko: Winckler 
przykrywał akwarelę nadzwyczaj cienką kalką i, praktycznie nie odry
wając ołówka, rysował przyszłe cięcia puzzla. Reszta polegała już tylko na 
technice - technice delikatnej i czasochłonnej, wymagającej sumienności 
i zręczności, niewymagającej jednakże jakiejkolwiek inwencji; korzystając 
z kalki, sporządzał formę, (...) która pozwalała mu pewnie prowadzić 
osadzone w pałąkowatej ramie ostrze wyrzynarki. Oszlifowanie papierem 
ściernym wszystkich kawałków puzzla i przetarcie ich irchą oraz kilka 
końcowych zabiegów zajmowało mu ostatnie dni z owych dwóch tygo
dni. Puzzel wędrował do jednego z przewiązanych szarą wstążką czar
nych pudełek pani Hourcade; Winckler naklejał pod pokrywką etykietkę 
z datą i miejscem powstania akwareli *FORT DAUPHIN 
(MADAGASKAR) 12 CZERWCA 1940* albo *PORT SAID (EGIPT) 31 
GRUDNIA 1953*, a następnie pudełko, opatrzone uprzednio numerem 
i zalakowane, dołączało do gotowych już puzzli w bankowym sejfie So
ciété Generele; nazajutrz zaś, a czasami kilka dni później, listonosz przy
nosił nową akwarelę"29.

25 Tamże, s. 247-248.

I tak osobliwa spółka Bartlebooth-Winckler funkcjonowała nieprze
rwanie przez dwadzieścia lat od 1935 do 1955 roku. W tym czasie 
Winckler wywiązał się bez zarzutu z powierzonej mu pracy, wykonu
jąc wszystkie 500 układanek na podstawie nadesłanych mu akwarel.

Cytuję bezwstydnie i bez skrupułów te długie fragmenty z Pereca, 
Hie tylko dlatego, że jakiekolwiek streszczenie zmienia te finezyjne 
rnikroeseje o pejzażach portowych, o procesie ich malowania, o pracy
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nad wycinaniem wzoru puzzla w blady i nieuchronnie kaleki, po
mniejszony model oryginału. Przede wszystkim jednak dlatego, by 
unaocznić, jak językiem Pereca rządzi zasada maksymalnej wierno
ści wobec opisu widzialnego świata, jak słowo ciasno przylega tu do 
rzeczy, a także, by zademonstrować, jak twórczo obecny jest w nim 
wspomniany wcześniej żywioł enumeracji. Ten chwyt nigdy nie jest 
prostą, pozbawioną większego sensu, wyliczanką, zawsze służy 
nazwaniu, skatalogowaniu, objęciu maksymalnej ilości elementów 
danej klasy obiektów. Zawsze jest ambitną, choć z góry skazaną na 
porażkę, próbą utrwalenia w języku istniejącej różnorodności form 
widzialnych. Jest pragnieniem ich unieśmiertelnienia, zapisania 
śladów ich obecności. Imperatyw Pereca - choć jedyny w swoim 
rodzaju - przypomina wysiłki innych pisarzy, znajdujących sens 
pisania po stronie jej funkcji ocalającej: choćby Schulza („co niena
zwane nie istnieje") czy Miłosza („co niewyrażone zmierza do nie
istnienia").

Pora wprowadzić trzecią postać z kamienicy Pereca, malarza Va- 
lene'a. Związek Valene'a z Bartleboothem ma dwojaki aspekt. Naj
pierw o pierwszym, bezpośrednim. To u niego właśnie Bartlebooth 
pobierał pierwsze lekcje sztuki malowania farbami akwarelowymi. 
Ten nie miał żadnego pojęcia o sztuce akwareli, toteż naukę malowa
nia poprzedziły rutynowe lekcje rysunku, węglem, grafitem i sangwi- 
ną, po paru latach dopiero przyszły pierwsze próby w plenerze. Od
powiedzią na kiepskie wprawki ucznia była niezmiennie totalna 
i bezlitosna krytyka malarza. W samej decyzji Anglika, by podjąć 
naukę, było coś zagadkowego, niedającego się zdroworozsądkowe) 
wytłumaczyć. Valene nie mógł pojąć, jak to możliwe, by człowiek tak 
pozbawiony talentu jak Bartlebooth, zdecydował się na długie, 
żmudne i odpłatne studia malarskie.

„Poza ową zwięzłą edukacją prawie z sobą nie rozmawiali. (...) Kilka 
razy jednak zdarzyło mu się w czasie powrotnej jazdy zadać Bartleboothowi 
pytanie, dlaczego właściwie tak uparcie pragnie nauczyć się malować 
akwarelą. »A czemuż by nie?«, odpowiadał zazwyczaj Bartlebooth. »Ponie
waż - zareplikował pewnego dnia Valene - na pańskim miejscu większość 
moich uczniów dawno by się zniechęciła«. »Jestem więc aż tak beznadziej
ny?« - spytał Bartlebooth. »Cóż - odrzekł Valene - przez dziesięć lat można 
się wszystkiego nauczyć; panu również się to uda. Ale dlaczego chce pan 
gruntownie poznać sztukę, która emocjonalnie jest panu całkowicie obca?" 
»Nie interesuje mnie akwarela, tylko to, do czego ma mi posłużyć«. »A do 
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czego ma panu posłużyć?« »Ależ do puzzli, drogi panie, do puzzli, rzecz ja
sna« - odparł bez najmniejszego wahania Bartlebooth"30.

30 Tamże, s. 152.
31 Tamże, s. 152-153.

Dopiero bliższy kontakt ze Smautfem i Wincklerem dal Vale- 
ne'owi pogląd o ciężarze i skali przedsięwzięcia Bartlebootha. Po
zwolił zrozumieć, że w wytwarzaniu puzzli najmniej chodziło o ma
nualną rozrywkę:

„Wyobraźmy sobie człowieka, którego bogactwu dorównuje jedynie 
jego obojętność wobec wszystkiego, na co zwykle pozwala wielka fortuna, 
i który, poniesiony ambicją i dumą, zapragnął objąć, opisać, wykorzystać 
do cna - nie, nie całość świata, to bowiem z założenia skazane byłoby na 
żałosną klęskę - ale jego fragment: stawiając czoło jego zagmatwanej nie
spójności, doprowadzić do końca zamierzenie niewątpliwie ograniczone, 
ale tworzące zamkniętą całość, nieskazitelne, definitywne"31.

Pomysł Bartlebootha był równie prosty, jak konsekwentny. Obe
jmował trzy etapy. Przez pierwsze dziesięć lat, od roku 1925, opanuje 
on biegle sztukę akwareli. Przez kolejne dwadzieścia, sporządzi 500 
marin identycznego formatu, gotowa akwarela powędruje do rze
mieślnika specjalisty, który naklei ją na deseczkę, a następnie potnie 
na puzzel złożony z 750 kawałków. Przez następnych dwadzieścia lat 
zrekonstruuje on w porządku powstania wszystkie pięćset puzzli, 
przy czym każda akwarela zostanie po ułożeniu oddzielona od pod
łoża, zawieziona na miejsce swoich narodzin i tam poddana unice
stwieniu za pomocą rozpuszczalnika. Tym samym po całej operacji 
nie pozostanie żaden ślad. Cały proces zatoczy koło i powróci do 
punktu wyjścia. Będzie to więc droga od pierwotnego Nic do końco
wego Nic, jak gdyby kulawe, ograniczone, bo na ludzką skalę, powtó
rzenie dzieła rozpiętego między stworzeniem i apokalipsą.

Projekt Bartlebootha wspierał się na trzech podstawowych zasa
dach. Wedle pierwszej, moralnej, nie chodzi w tym przedsięwzięciu 
o żaden czyn heroiczny, byłby to projekt zwyczajny, niedostrzegalny, 
trudny, ale z pewnością dający się wykonać. Według drugiej, logicznej, 
wyklucza się tu działanie przypadku, wpisując w przestrzeń i czas 
wydarzenia o identycznej naturze. Według trzeciej, estetycznej, projekt 
spełniałby się nie tylko w swojej bezużyteczności, ale przede wszystkim 
bezinteresowności i kulminował ostatecznie w samozniszczeniu.
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Niestety, nadzwyczaj ambitny i pozbawiony pragnień o jakiejkol
wiek korzyści, projekt angielskiego miliardera nie zostanie doprowa
dzony do końca. Przed ułożeniem pięćsetnej mariny, umiera. Perceval 
Bartiebooth ostatecznie nie dociera do swojego Graala.

Drugi, subtelniejszy związek Valene'a z Bartleboothem polega na 
tym, że malarz również żyje obsesyjnie pewnym projektem. Pragnie 
namalować obraz kamienicy, w której od 55 lat mieszka, obraz, „któ
rego znieruchomiałe, oderwane wycinki stały się przekleństwem każ
dej z jego chwil"32. Valene, nieco podobnie jak Bartlebooth, chce na
malować, utrwalić również jeden znaczący fragment świata, jedną 
kamienicę z całą jej pogmatwaną historią, prześladuje go obraz „roz
platanego budynku, który obnaża bezwstydnie skazy swej przeszłości 
i teraźniejszy rozkład, całe to pozbawione dalszego ciągu spiętrzenie 
historyjek wzniosłych lub farsowych, frywolnych lub żałosnych"33. 
On sam także znalazłby się na obrazie, gdzieś na jego obrzeżu i ma
lowałby obraz, na którym stoi on sam malujący obraz itd., jakby ma
larska wariacja na temat grafik Eschera. Tego obrazu nigdy nie skoń
czy, dodajmy: ledwie go zacznie. Śmiercią Valene'a i opisem niedo
kończonego płótna - „jedynie kilka starannie narysowanych węglem 
linii dzieliło je na równe kwadraciki - szkic przekroju domu, w któ
rym już nikt nie zamieszka" - kończy się powieść34. Obydwa więc 
zamierzenia, mistrza i ucznia, ostatecznie kończą się porażką.

32 Tamże, s. 164.
33 Tamże.
34 Tamże, s. 596.

Od epilogu powróćmy - na koniec - do wprowadzenia. Tam bo
wiem znajduje się niby tylko techniczny, ale zawierający pewien filo
zoficzny naddatek, opis układania i tworzenia puzzla. Że jest to frag
ment o dużym, fundamentalnym wręcz znaczeniu dla całej powieści, 
domyślać się możemy również i po tym, iż został on in extenso powtó
rzony w rozdziale XLIV, gdzie mowa o pracy rzemieślnika Wincklera 
nad przygotowaniem układanki.

Czymże w związku z tym jest układanie puzzla, czynność, którą 
zdaje się odesłaliśmy już nieodwołalnie do dziecięcego pokoju:

„Na pierwszy rzut oka układanie puzzli wydaje się prostą, niewy
myślną sztuką, mieszczącą się bez reszty w ubogich naukach Gestataltthe- 
orie; rozpatrywany przedmiot - obojętne, czy jest nim akt postrzegania,
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proces uczenia się, system filozoficzny czy też, jak w interesującym nas 
przypadku, wykonana z drewna układanka - nie jest sumą poszczegól
nych elementów, które należy najpierw wyodrębnić i z osobna przeanali
zować: stanowi on całość, to znaczy pewną formę, pewną strukturę; ele
ment nie istnieje przed zaistnieniem całości, nie jest od niej ani późniejszy 
ani wcześniejszy; to nie elementy warunkują całość - to całość określa 
elementy; nie sposób odgadnąć postaci całości ani rządzących nią praw, 
nie sposób poznać zbioru ani jego struktury, jeżeli zna się jedynie z osob
na składające się nań fragmenty, a co za tym idzie, można wpatrywać się 
w cząstkę układanki przez trzy doby bez przerwy i - pewnym będąc, że 
zgłębiło się bez reszty wszelkie tajniki jej kształtu i kolorów - nie posunąć 
naprzód o najcieńszy włos, liczy się bowiem wyłącznie możliwość zespo
lenia jej z innym fragmentem; i w tym sensie sztuka układania puzzli ma 
coś wspólnego ze sztuką gry w go: dopiero połączone elementy stają się 
czytelne, nabierają znaczenia - rozpatrywana z osobna cząstka układanki 
nie znaczy nic, jest tylko jakimś mglistym wyzwaniem, pytaniem, na które 
nie sposób znaleźć odpowiedzi; ale gdy tylko się uda - po niekończących 
się chwilach prób i błędów albo w przebłysku olśnienia - połączyć ją 
z jedną z jej sąsiadek, wtedy po prostu znika, przestaje istnieć jako cząstka, 
a zawiłe problemy poprzedzające owo zespolenie, problemy, których na
turę tak dobrze oddaje angielskie słowo puzzle - zagadka - nie tylko tracą 
rację bytu, lecz wobec oczywistości rozwiązania wydaje się wręcz, ze nig
dy ich nie było: obie w cudowny sposób połączone cząstki przeistaczają 
się w jedną, i z kolei ona staje się źródłem pomyłek, wahań, przypływów, 
nadziei"35.

35 Tamże, s. 11-12.

0 czym mówi Perec w tym fragmencie?
Oczywiście, w planie najprostszym, najbardziej powierzchnio

wym, pozostającym zresztą w zgodzie z działaniami jednego z głów
nych bohaterów, jest to czytelna rekonstrukcja sposobu układania 
puzzla. Dokładniej może: rekonstrukcja sposobu niemożliwości, 
3 każdym razie: trudności układania puzzla. Jak można ułożyć cały 
obrazek, skoro nie wiemy, co w gruncie rzeczy układamy (narrator 
1113 na myśli „prawdziwego" puzzla, a nie produkt masowy sprzeda
wany w sklepach, o czym za chwilę), a z poszczególnych elementów, 
°wej całości, z definicji, wydedukować się nie da. Możemy tworzyć 
drobne związki sensownych połączeń, ale i one stają się raczej kolejną 
Zagadką niż rozwiązaniem. Pierwszy zespół znaczeń odnosiłby się 
więc do zagadnień związanych przede wszystkim z grą.
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Drugi plan, chyba też nie jest przesadną, nomen omen, zagadką. 
Umieszczając rozważania na temat puzzli we wprowadzeniu do 
swojej książki, Perec daje przejrzysty wykład sposobu jej czytania, 
właśnie: instrukcję obsługi dzieła, które mamy przed oczami. Perec 
skonstruował swoją książkę na podobieństwo puzzla, sam obsadzając 
się w roli jego twórcy, nas - czytelników, w rolach jego rekonstrukto- 
rów, układaczy. Przepowiedział jednocześnie, jakie trudności może
my napotkać w trakcie lektury. Składanie tych 99 rozdziałów 
w spójną całość w istocie przypomina męki układacza puzzla. Co 
ważne, akt lektury nie jest w tym układzie biernym poddaniem się 
tekstowi, ale twórczą, rekonstrukcyjną pracą nad jej sensem głębokim. 
Do czytelnika należy połączenie tych różnorodnych epizodów, tak by 
pod nimi odsłonił się czytelny wzór całości.

W trzecim, najistotniejszym dla nas planie, owo składanie puzzla 
najbardziej przypomina interpretację życia, rekonstrukcję jego zna
czeń w spójne całości. Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że dla Pere
ca, puzzel jest figurą życia. Życie jest pewną postacią puzzla, powiada 
Perec. Tak jak rozsypana układanka i życie składa się z setek, tysięcy 
drobnych detali, których sens nie rysuje się przed nami z naturalną 
oczywistością. Chcąc je zrozumieć, dodajemy mozolnie jeden frag
ment do drugiego, przymierzamy czy do siebie pasują i z tych drobin 
sensu staramy się konstruować jakieś większe całości. Co i raz wydaje 
się nam, że uchwyciliśmy właśnie sens całości, ale ten nieustannie 
wymyka się. Życie, przypomnijmy raz jeszcze Diltheya, jest tym, co 
nas przerasta, co, wychodząc na jaw, raz po raz znika w ciemności. 
Interpretator życia, ten, który chce nadać mu jakieś znaczenie, usiłuje 
ogarnąć je w pewne sekwencje, związki, struktury, niczym w istocie 
nie różni się od tego, który pochylony nad setkami rozsypanych ele
mentów stara się zbudować z nich obrazek, w którym wszystkie ele
menty będą do siebie pasowały. I jeden, i drugi, jak sugeruje przypa
dek Bartlebootha, ostatecznie nie są w stanie sprostać zadaniu.

I w tym miejscu pojawia się zaskakująco czwarty plan, metafi
zyczny, wokół którego od początku tych rozważań nieśmiało krąży
my. Pojawia się jako zwieńczenie rozważań o różnych typach puzzli. 
Otóż narrator wyraźnie podkreśla, że mechanicznie tworzone, najczę
ściej spotykane puzzle to produkt o małej wartości. Nie tylko wyko
nane są z kartonu, a nie z drewna, nie tylko zaopatrzone na pudelku 
w obrazek, który trzeba ułożyć, ale nade wszystko - cięte mechanicz
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nie, co w gruncie rzeczy niweczy samą istotę puzzla. Dzieje się tak 
dlatego, że przypadkowe cięcia dają w efekcie dość przypadkowe 
trudności w ułożeniu, generalnie jednak po ułożeniu najbardziej wy
eksponowanych przedmiotów, stopień trudności jaki przedstawiają 
dla układającego jest niewielki.

„Prawdziwa sztuka pojawia się dopiero wraz z drewnianym, ręcznie 
wykonanym puzzlem; pojawia się w owej chwili, w której jego twórca za
czyna rozważać wszelkie zagadnienia, z jakimi przyjdzie borykać się 
układającemu; gdy - zamiast pozwolić, by przypadek pozacierał ślady - 
posłuży się fortelem, iluzją, zastawi pułapki; z premedytacją sprawi, że 
wszystkie widoczne w obrazie przedmioty - fotel pokryty złocistym bro
katem, trójgraniasty czarny kapelusz zdobny czarnym, wystrzępionym 
piórem, żonkilowa liberia z mnóstwem srebrnych galonów - od samego 
początku kierować będą na fałszywe tropy; mało tego, że obraz - zorgani
zowana, spójna, ustrukturowana, pełna znaczeń przestrzeń - pocięty zo- 
staje na rozproszone, bezkształtne, ubogie w treść cząstki: od tej chwili ich 
zadaniem staje się dezinformacja; pasujące do siebie jak ulał dwa frag
menty gzymsu, stosowne miejsca znajdują na przeciwległych krańcach su
fitu, klamra mundurowego pasa okazuje się metalowym zwornikiem 
kandelabru, a kilka identycznych prawie na pierwszy rzut oka kawałków 
- należy po części do stojącego na kominku karłowatego pomarańczowe
go drzewka, po części zaś do jego odrobinę tylko ciemniejszego odbicia 
w zwierciadle - oto klasyczne pułapki, z jakimi ma do czynienia praw
dziwy amator układanek.

Z powyższego wysnuć można pewien wniosek: otóż ostateczna praw
da, jaką kryje w sobie puzzel, polega na tym, że nie jest to, wbrew pozo
rom, samotna rozrywka: każdy gest układającego jest tylko powtórzeniem 
gestu, jaki twórca puzzla wykonał już przed nim; każdy element, który 
bierze do ręki, bada i pieści, odkłada, znów po niego sięga, każda kombi
nacja, której bezskutecznie poszukuje, każdy przebłysk intuicji i nadziei, 
każdy odruch zniechęcenia - jest wynikiem jego poprzednika, ów bowiem 
wszystko to dawno już obmyślił, zbadał i wyliczył"36.

36 Tamże, s. 14.

Układanie puzzla jest tedy sztuką nieuchronnie dwuznaczną. To 
przestrzeń wolności, spontaniczności, kreacji, a z drugiej strony - 
ograniczane jest wciąż przez zamysł jego twórcy, co sprawia, że ręka 
układającego, sama o tym nie wiedząc, poddana jest jakiemuś przed- 
ustawnemu imperatywowi konieczności. Czy „gra w życie" podlega 
temu samemu, paradoksalnemu prawu? Nie jest przecież jasne, czy 
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z powyższego wynika, że tkanina życia ma również swego Autora? 
Czy jest ktoś, kto „wycina" puzzla poszczególnego życia? Czy rozu
mienie życia - „nie jest to samotna rozrywka" - polegałoby w istocie 
jedynie na powtórzeniu gestu pierwotnego kreatora, odczytaniu 
przygotowanego uprzednio wzoru? I jeszcze: czy jest ktoś (kto?), kto 
przygotował puzzla życia, którego elementami wszyscy jesteśmy? 
Tego niestety nie wiemy. I zdaje się, wiedzieć nie będziemy.
Życie jest opowieścią o nieczytelnym wzorze, mówi Ricoeur. 
Życie jest puzzlem, powiada Perec. Puzzlem, czyli zagadką.
Nie mam rozwiązania zagadki życia, dopowiada Dilthey.
Ale wysiłki, by odnaleźć przynajmniej zarysy wyjściowego obrazka, 
nie ustają.
C'est la vie. Bo Francuzi zawsze wszystko wiedzą najlepiej.



Część II

CZAS PRZESZŁY NIEDOKONANY
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...Śliczna niewiasta odziana w bogate szaty, 
w narzuconym na nie płaszczu Wielkiego Księstwa 
z czerwonego aksamitu podbitego gronostajami. Na 
głowie ma koronę Wielkiego Księstwa, suknia pod 
płaszczem ma być podobna do białej tuniki 
z cieniutkiego lnu... Maluje się ją urodziwą, gdyż 
Prowincja ta, niezwykłej szlachetności, jest klejno
tem Italii, wielce świetnym i prześlicznym, przez 
naturę bowiem i sztukę obdarzona jest wszystkim, 
czego tylko można pragnąć. Posiada więc nadzwy
czaj łagodne Niebo, zdrowe powietrze i żyzne ziemie 
objitujące w Morza, Mosty, Rzeki, Ogrody; pełna 
jest sławnych i wielkich Miast tudzież okazałych 
budowli.
Alegoria Toskanii, Cesare Ripa, Ikonologia

Jak umarł Puszkin, z jakiegoś powodu nie każdy w Polsce wie, ale jaki 
dialog wywiązał się w pociągu relacji Moskwa - Pieluszki, gdzieś 
między 65 a 85 kilometrem trasy, wie u nas każde dziecko. Przypo- 
mnijmy więc tylko w skrócie: kiedy pojazd opuścił już Nazariewo 
¡skierował się w stronę Driezny, padło to, na wskroś dramatyczne, 
pascalowskie z ducha i nieuchronne jak kolejny stakan pytanie:

„ — Dużo pan widział, dużo podróżował, niech pan powie, gdzie bar
dziej Rosjan cenią - po tej, czy po tamtej stronie Pirenejów?

— Nie wiem, jak po tamtej, ale po tej zupełnie nie cenią. Byłem na 
przykład we Włoszech, tam na Rosjanina nie zwraca się najmniejszej 
uwagi. Oni sobie tylko śpiewają i rysują. Jeden, powiedzmy, stoi i śpiewa, 
a drugi tuż obok siedzi i rysuje tego co śpiewa, a trzeci nie opodal śpiewa 
o tym, który rysuje. I tak smutno się od tego robi. Ale oni naszego smutku 
nie rozumieją.

— Ba, Włosi! Czy oni w ogóle coś rozumieją? — poparł mnie Czamo- 
wąsy"’.

W. Jerofiejev 
Londyn 1986, s. 83

', Moskwa - Pietuszki. Poemat, przeł. N. Karsov, Sz. Szechter,
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Dialog na temat rozległych walorów poznawczych podróży toczy 
się dalej. Wieniczka opowiada o tym, jak był w Wenecji i oglądał za
wody gondolierów, potem, jak usiłował zobaczyć Wezuwiusz, ale 
Wezuwiusz z niejasnych powodów gdzieś przepadł, potem jeszcze 
trudna peregrynacja z Herkulanum do Pompei i z powrotem, dalej już 
prosta droga do Paryża i Francji, kanału La Manche itd., itd. ... Ta 
pijacka logorea jest tylko pozornie chaotyczna i niedorzeczna. W rze
czywistości, delirycznymi skojarzeniami i obrazami rządzi tu żelazna 
logika: logika powielanego przez pokolenia, wygładzonego jak ka
mień, stereotypu. Jak Wenecja to gondolierzy, jak Pompeje to Herku
lanum, jak Paryż to burdele i wieża Eiffla. Ślinotok zafiksowanych 
w kulturowej pamięci mechanicznych i niemal bezwiednych asocjacji.

Wróćmy do początku tej krajoznawczej gawędy. Nie do tego 
fragmentu, gdzie mowa o jedynym w swoim rodzaju rosyjskim smut
ku i tego smutku powszechnym nierozumieniu (co mogłoby być 
przedmiotem osobnego studium, vide: choćby nie tak dawny przypa
dek Andrieja Tarkowskiego z okresu, gdy kręcił we Włoszech Nostal
gię), ale do bardziej ekscytującej nas poznawczo kwestii: zarysowane
go tam w śmiałym porywie wyobraźni wizerunku Włoch. U Jerofie- 
jewa Włochy są krainą szczęścia, radości, permanentnego nieróbstwa. 
Są miejscem nieskrywanego zadowolenia z życia („jeden, powiedz
my, stoi i śpiewa"), bezinteresownej kontemplacji piękna („drugi sie
dzi i rysuje tego co śpiewa"), estetycznego nienasycenia („ trzeci śpie
wa o tym, który rysuje"). Są połączeniem nostalgicznych wyobrażeń 
o rajskiej kondycji i niewygasłych rojeń o Schlaraffenlandzie. Grotes
kowa tonacja tego rodzajowego obrazka w niczym nie zmienia faktu, 
że całkiem trafnie, choć w skrótowej i karykaturalnej formie, oddaje 
on podstawowe intuicje, które co najmniej od końca XVIII wieku (gdy 
chodzi o podróżowanie na szerszą skalę) po dzień dzisiejszy, składają 
się na potoczne wyobrażenie Włoch2. Niech jeszcze nad tą śpiewają- 
co-rysującą ekipą zawiśnie słońce przyczepione do płachty nieskazi
telnego błękitu, niech za dalekie tło mają pasmo lazurowego morza - 
uzyskamy w ten sposób podstawowy zestaw elementów wypełniają
cych kanoniczną Idealną Pocztówkę-z-Italii.

2 Por. dobrze udokumentowane rozważania zawarte w książce C.P. Brand, 
Italy and the English Romantics. The Italianate Fashion in the Early Nineteenth-Century 
England, Cambridge 1957.
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Od czasów Winckelmanna i Goethego, od Byrona, Wordswortha 
¡Shelleya - rozwija się mityczna opowieść o Włoszech. Ale czy mó
wienie o Włoszech jako całości, jako jednym spójnym organizmie ma 
sens? Nie mam, naturalnie, na myśli faktu, że formalne zjednoczenie 
kraju miało miejsce dopiero w 1861 roku, a więc długo po największej 
w XIX wieku fali italomanii, ani też wynikającego z historycznych 
powikłań czy geograficznej odmienności zróżnicowania prowincji 
wchodzących w jego skład. Rzecz jest subtelniejszej natury. Dla przy
jeżdżających bowiem do Włoch, geografia mityczna tego kraju rzadko 
pokrywała się z nieznającą sentymentów kartografią. Znacznie czę
ściej, nazwa „Włochy" skrywała szereg odmiennych doświadczeń 
i idących za nimi wartościowań. Emocjonalna topografia wiernie od
zwierciedlała poszczególne, osobiste preferencje. Czasem to jedno 
jedyne, wybrane, szczególnie admirowane miejsce funkcjonowało 
jako wyeksponowany reprezentant całości, jako obrazowy skrót ogni
skujący w sobie to, co najważniejsze w spotkaniu z Włochami, z Po
łudniem. Nietzsche, który znał przecież Włochy, którego pamięć za
notowała z pewnością ważne jego pobyty w Sorrento, Turynie, Ra- 
pallo, napisze w Ecce homo całkiem jednoznacznie, nie pozostawiając 
żadnych wątpliwości: „Jeśli mówię z tamtej Alp strony, znajduję zaw
sze tylko słowo »Wenecja«"3. Śledząc pisarskie rezultaty podróży do 
Włoch, natrafiamy w obrębie jednostkowego doświadczenia na po
wtarzające się fascynacje: czasem równorzędne wobec innych, kiedy 
indziej żądające wyłączności. Mamy więc osobną Wenecję - Nie
tzschego, Wagnera, Brodskiego; wyjątkowy Rzym - Gregoroviusa, 
Ibsena, Mandelsztama; niezwykłą Śycylię - Goethego i Iwaszkiewi

3 F. Nietzsche, Ecce homo, przeł. L. Staff, Warszawa 1909, s. 40.

cza... „Prawdziwe" Włochy, „prawda" o Włoszech, „prawdziwa" 
lekcja włoskiej kultury jednym objawić się może w Wenecji, Rzymie, 
na Sycylii, w Rawennie, innym może na Capri, w Paestum albo jesz
cze gdzie indziej. Wszędzie możliwy jest błysk iluminacji. Na przy
kład w Toskanii...

Przyjrzyjmy się bliżej trzem relacjom z podróży do Toskanii, opo
wieściom, które ofiarowują nam coś znacznie bardziej pożywniejsze
go i wzbogacającego poznawczo od standardowego obrazka z bede- 
kera. Trzy odmienne spojrzenia na to mitogenne miejsce, trzy zacho
wujące swoje indywidualne, biograficzne piętno zapisy doświadcze
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nia. Trzy pisarskie wariacje na ten sam temat. Spróbujmy, zwracając 
szczególną uwagę na lekturę toskańskiego pejzażu, odnaleźć w tych 
tekstach miejsca o wyraźnej intensywności, zaznaczyć punkty węzło
we, w których oko, wyobraźnia i intelekt zbiegają się w jedno.

Muratow, czyli ziemia święta

Z licznych, napisanych dotąd, Italienischen Reisen, książka Pawła Mu
ratowa uchodzi, nie bez racji, za jedną z ważniejszych i piękniejszych, 
może najważniejszą i najpiękniejszą. Nie są to kreślone na bieżąco, im
presyjne notatki z podróży. Nie jest to też klasyczny przewodnik ani 
dzieło wypchane ponad miarę „historyczno-sztuczną" erudycją. Obrazy 
Włoch, obok bez wątpienia zajmującej i wielostronnej lekcji historii 
i pejzażu, sztuki i obyczaju, są w swojej warstwie głębokiej książką 
o urzeczeniu. Mocniej: o miłosnej fascynacji. Nie przypadkiem tak czę
sto mowa tu o sercu: „Było słychać, jak bije serce, jak w nie wnika, aby 
już nigdy go nie opuścić, umiłowanie Florencji", i trochę dalej: „Naj
bliższy Florencji będzie ten, kto kocha. Dla pielgrzymów miłości jest to 
miejsce święte: tu, w tym świetlistym powietrzu, łatwiej i czyściej pło
nie serce"4. W swoich opowieściach Muratow jawi się nade wszystko 
jako miłośnik, ktoś, kto jest bez reszty uwiedziony i żadne, nawet naj
bardziej uczone i fachowe rozważania historyczne czy estetyczne, któ
rych w książce nie brak, nie są w stanie tego faktu przesłonić.

4 P. Muratow, Obrazy Włoch, przeł. P. Hertz, Warszawa 1972,1.1, s. 158.

Pośród licznych zauroczeń, olśnień i afektacji, które porozrzucane 
są hojnie w wielu miejscach Obrazów Włoch, obok słów małych, zwy
kłych, ale też i całkiem dużych, poświęconych, a jest z czego wybierać, 
choćby letejskim wodom Wenecji, widokowi spod San Miniato we Flo
rencji czy szczególnemu zmysłowi Rzymu, najbliższe sercu Muratowa, 
jest wspomnienie Sieny. Ściślej: Sieny i rozciągających się wokół niej 
okolic:

„Skupia się w nim to wszystko, co na dźwięk wyrazu: Włochy przy
spiesza bicie naszego serca - święte piękno antyku, kwitnąca sztuka, mo
wa Dantego w ustach ludu, uczucie wypełnionej powietrzem, rozleglej 
przestrzeni, tchnąca delikatną mocą ziemia, która od wieków rodzi oliwki, 
symbol pokoju, i winogrona, symbol upojnej wesołości"5.



Anemon i popiół. Trzy podróże toskańskie 105

Późna jesień, koniec listopada. Zebrano już ostatnie plony z winnic 
i gajów oliwnych. Opustoszały pola. Życie wiejskie schroniło się 
w domach. Lekka dwukółka wiezie Muratowa drogą łączącą San Gi- 
mignano z Poggibonsi:

„Byliśmy w sercu Toskanii, na trakcie wiodącym z Florencji do Sieny. 
W ów dzień listopadowy subtelność i surowa prostota toskańskich kraj
obrazów zaznaczały się ze szczególna siłą. Jesień, wiejska pora roku - 
a wokół nas ciągnęła się właśnie wiejska okolica - kryje w swoim łonie 
głębię i czystość życia. Ale tutejsza wieś obdarzona jest delikatną duszą 
artysty. Gleba tu ma nasyconą, bogatą barwę głębokiego brązu. I nie ma 
nic szlachetniejszego nad srebrzystą zieleń oliwek i brązowe cienie na 
więdnących liściach winogradu. Nawet szare jesienne obłoki lśniły perło
wym blaskiem, a nieskończona dal wydawała się przezroczysta niby dro
gie kamienie o barwie błękitu. Horyzont Toskanii zawsze jest wyraźnie 
obwiedziony biegnącymi, jedna za drugą, delikatnymi liniami niewyso
kich wzgórz. Tak właśnie powinien wyglądać horyzont w ojczyźnie wiel
kich malarzy. Nie ma tu naszego nieokreślonego smutku i niewypłakanej 
skargi naszych lasów i wąwozów [ten rosyjski smutek... - przyp. D.C.]. 
Świat jest tu taki, jakim go stworzył Bóg, który podarował ludziom obficie 
rodzące drzewa, wino oraz zboże i nie tylko zapowiedział im, że będą 
pracowali w pocie czoła, lecz dał im także mocne, jak jesienne powietrze, 
rubaszne uciechy oraz jasny subtelny geniusz artystyczny"6.

6 Tamże, s. 264.
7 Zob. znakomitą charakterystykę języka narracji Huizingi, F. Ankersmit, Język 

“ doświadczenie historyczne, przeł. S. Sikora, „Konteksty", nr 1-2/1997, s. 82-84.

Muratów pisze niezwykle sensualnie, starannie skomponowane 
opisy krajobrazów pobudzają zmysły. Jego pisarstwo, dla niektórych 
może miejscami nazbyt koturnowe, nieznośnie podbite stylistycznie, 
przeestetyzowane, można nazwać po prostu: estetycznym, pamiętając 
przy tym o źródłowym (gr. aisthesis - zmysłowy) sensie słowa. Język 
Muratowa pozwala bowiem opisywany świat nie tylko zobaczyć, ale 
także usłyszeć, powąchać i posmakować, nieomal dotknąć. Nie jest to 
pisarstwo o ambicjach imitacyjnych - raczej kreacyjnych. Muratów na 
naszych oczach wskrzesza widzianą przez siebie rzeczywistość i - 
podobny w tym do Johanna Huizingi, innego historycznego wizjone
ra7 - sprawia, że pojawia się ona przed nami „jak żywa".

„Tak powinien wyglądać horyzont w ojczyźnie wielkich malarzy". 
Nie tylko horyzont, ale - dopowiedzmy myśl Muratowa - cały niemal 
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pejzaż toskański, który istnieje jakby wyłącznie po to, by go malować, 
wręcz malowanie wymusza. Ale i coś więcej: sam jest przecież naj
czystszym malarstwem. „Droga nasza biegła na południe. Nagie cy
namonowe pagórki otaczające Sienę tchnęły smutkiem pod nisko 
wiszącą nad nimi białą zasłoną zimowych chmur"8. Krajobraz Toska
nii, z jego swobodną i zmieniającą się grą światłocienia, z geometrią 
winnic i krętą linią cyprysów, z subtelnością przejść kolorystycznych 
między sąsiadującymi obok siebie pasmami ziemi, z całym tym róż
norodnym splotem form i faktur, tworzy, nieobwiedziony ramą, nad
naturalnych rozmiarów obraz malarski. Muratów robi wiele, by czy
telnikowi to jak najdobitniej uzmysłowić.

8 P. Muratów, Obrazy..., s. 295.
9 Tamże, s. 295.

Już w poprzednim fragmencie, przywołującym otwarcie pierwszy 
rozdział Genesis, Muratów ożywia rajską topikę. Inny fragment po
twierdza, że Toskania była terra prima i to z niej właśnie, z tej pier
wotnej gliny ulepiony został pierwszy przedstawiciel gatunku ludz
kiego:

„A ziemia Sieny, brązowa i czerwona, jak gdyby wciąż jeszcze kipiąca 
siłami twórczymi, wydaje się innej, szlachetniejszej natury i można by 
pomyśleć, że to z niej właśnie powstał pierwszy kształt mieszczący w so
bie ducha człowieczego"9.

Są więc widome, należące do empirycznego porządku dane świad
czące, że właśnie tu, w tym podsieneńskim krajobrazie dokonało się 
dzieło stworzenia.

Nie ma wątpliwości: Toskania jest ziemią wybraną i ziemią obie
caną. Jeśli całe dzieło Muratowa jest rozpisaną na wiele stron laudacją 
na chwałę Włoch, kreowanych tu na kraj harmonii i piękna, opisywa
nych jako miejsce całkowitego zadomowienia, gdzie wszystko stwo
rzone jest na ludzką miarę i gdzie każdy, miejscowy czy przyjezdny, 
czuje się u siebie, to z pewnością Toskania jest krainą, w której 
wszystkie te elementy występują w stanie najczystszego skupienia:

„Kiedy jechaliśmy pod górę, na niebie nastąpiły zmiany - ołowiane 
cienie spłynęły ku zachodowi i cienka opona chmur zalśniła nagle, prze
świetlona słonecznym blaskiem. Byliśmy już wysoko; dokoła jak okiem 
sięgnąć widniały pola i winnice Toskanii, pociemniały lasy dębowe, obe
jścia, nad którymi unosił się dym, lśniące czerwienią dachówek sioła ze 
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skromną wiejską dzwonnicą. Wokół nas ciągnęła się ziemia święta 
- ojczyzna godnego i wzniosłego piękna, które stało się udziałem czło
wieka"10.

Tamże, s. 265.

Pisząc o krajobrazach toskańskich, Muratów opowiada nam, jego 
zasłuchanym czytelnikom, w gruncie rzeczy baśń o świecie całkiem 
innym, o znanej nieznanej od czasów dzieciństwa fantazmatycznej 
Dalekiej Zamorskiej Krainie, w której - jak to w bajkach - marzenia 
się spełniają. Jej paradoks polega wszakże na tym, iż nie dość, że tu 
istnieje ona całkiem realnie, to jest także niedaleko, pozostaje w każ
dym razie w zasięgu naszych możliwości. Tego świata można całkiem 
realnie posmakować. Prócz tego, Toskania zdaje się wcielać w siebie 
całą wielokształtność ludzkiego doświadczenia. Odsłania na różne 
sposoby swoją mityczną antropologię. Jest rozpisaną na elementy 
pejzażu deklinacją rzeczownika: człowiek. Bo zauważmy, w narracje 
Muratowa wpisany jest i mit genezyjski, i opowieść o czasie odnale
zionym, i hymn o perle...

Lawrence, czyli ogród nieplewiony

O ile Muratów chciałby wraz z czytelnikiem prześnić swój sen o kra
inie egzystencjalnego i estetycznego spełnienia i tym samym, łatwo 
może narazić się na zarzut, że w miejsce trzeźwej obserwacji oddaje 
się ryzykownej grze fantazji, o tyle David Herbert Lawrence, podró
żując po Toskanii, twardo chodzi po ziemi. Dosłownie. Lawrence 
bowiem w swoich rozważaniach, łączy znajomość rzeczy agronoma 
¡kompetencję botanika. Uzupełnia je jeszcze o namiętność i pasję 
ogrodnika. Muratów rozpisał swoje uwagi o Toskanii na kilka roz
działów, Lawrence zaznajamia z jej osobliwościami w krótkim, kilku- 
nastostronicowym artykule Flowery Tuscany, zamieszczonym siedem
dziesiąt lat temu w piśmie New Criterion. Zgodnie z tym, co podpo
wiada tytuł, nie znajdziemy tu prób charakterystyki którejś ze szkół 
malarskich czy profesjonalnych uwag o detalach architektury, żad
nych ekskursów historyka w czas przeszły dokonany; dowiemy się 
natomiast wiele o roślinnym świecie tej prowincji. Lawrence oprowa
dza metodycznie po swoim ogrodzie nieplewionym. Miesiąc po mie
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siącu, pozostając w zgodzie z cyklem wegetacyjnym, prezentuje ko- 
.lejne okazy.

Muratów przywoływał Toskanię jesienną, o barwach przygaszo
nych i rozmytych konturach; u Lawrence'a kolor nabiera intensywno
ści, kształty wyraźnieją, nadchodzi ekstatyczne święto wiosny:

„Wiosna rozpoczyna się w lutym, wraz z zimowym jaskrem. Pewnego 
mroźnego dnia, kiedy wiatr schodzi w dół z ośnieżonych szczytów, z po
czątkiem lutego, dostrzeżesz na skrawku ugoru, pod drzewami oliwnymi, 
bladozłote kulki, zamknięte w sobie jak orzechy i spoczywające na krą
głych kryzach zieleni, tuż przy ziemi. To zjawił się niespodziewanie zi
mowy jaskier.

Zimowy jaskier jest jednym z najbardziej zachwycających kwiatów. 
Jak w przypadku całego wcześnie kwitnącego kwiecia, kiedyś jego mały 
biały kwiat wyłoni się i będzie całkiem nagi. Żadnego zamknięcia w nie
wielkim zielonym futerale, jak to się dzieje ze stokrotką czy mleczem. Jego 
bańka koszyczka, blada, z czystego złota, opiera się na okrągłym żabocie 
zielonego kołnierza, i wraz z zimowym wiatrem próbuje zdmuchnąć go 
z siebie"11.

11 D.H. Lawrence, Flowery Tuscany [w:] Selected Essays, b.m. 1954, s. 141-142.

Kolejny miesiąc, kolejna botaniczna rewelacja:

„A teraz mamy marzec i przypływ kwiatów. (...) Nie znam kwiatu 
bardziej fascynującego, wtedy gdy pojawia się po raz pierwszy, od niebie
skiego muszkatołowego hiacyntu. (...) Pierwsze hiacynty muszkatołowe 
są kwiatami niebieskimi, gęstymi, bogatymi i wyrastającymi ponad ze
szłoroczną trawę. Wyższe pączki są czysto niebieskie, zamknięte w sobie; 
okrągłe kulki czystego, doskonale ciepłego błękitu, błękitu, błękitu; pod
czas gdy niższe dzwoneczki są ciemnawo niebiesko-purpurowe, z iskierką 
bieli u wylotu. (...)

Ale, od pierwszej chwili, masz przed sobą jedyną, zwartą wieżę noc
nego błękitu jaśniejącego w stronę brzasku, i nadzwyczajnie piękną. Gdy- 
byśmy byli mali jak postacie z bajek i żyli tylko w lecie, jakże piękne wy
dawałyby się nam te wielkie drzewa dzwonków, wieże niosące kule 
ciemnego i jasnego błękitu. Wyrastałyby nad nami grube i soczyste, 
a purpurowe klosze, białymi iskrami zmarszczek wypychałyby te błękitne 
do góry. I dostrzegalibyśmy w nich boga"12.

Wystarczy. Chociaż żal trochę, bo już niedługo kwiecień, maj 
i można by pogawędzić nieco o szkarłatnych anemonach („nie można 

12 Tamże, s. 145-146.
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ich dostrzec, o ile nie patrzy się na nie w słońcu"), o żółtych tulipa
nach („wiotkie, kolczaste, trochę jak Chińczycy"), o ciemnopurpuro- 
wym irysie („jest piękny, ale ciężko go zauważyć")...

W każdym razie znać, że mówi fachowiec. Zachwycony, ale facho
wiec. Lawrence, dając rzeczowy komentarz do roślinnego świata, po
trafi czasem odbić się od botanicznego dyskursu w stronę porównania 
i metafory. I choć stara się dać maksymalnie wiemy ekwiwalent obser
wowanej rzeczywistości, przybliżyć jej zmysłowy kształt we frazach 
nazbyt może wyszukanych, nigdy przecież jego wypowiedź nie spada 
do poziomu rzewnej egzaltacji bohaterek „włoskich" powieści innego 
kulturalnego Anglika, Edwarda Morgana Forstera. Jak choćby w tym 
kwietnym (kwiecistym?) fragmencie Pokoju z widokiem: „Lucy dostrze
gła rzekę, złocistą równinę i dalsze wzgórza. (...) Z ust Lucy wyrwał się 
okrzyk zachwytu. Znajdowała się na miniaturowej polance pokrytej 
fiolkami. Otoczyły ją światło i piękno"13. Hosanna in excelsis...

13 E.M. Forster, Pokój z widokiem, przeł. A. Majchrzak, Warszawa 1992, s. 61.

Zostawmy jednak Lucy i fiołki, porzućmy inne toskańskie kwiatki. 
Lawrence, w swym tekście, dostarcza bowiem nie tylko klucza do 
oznaczania roślin, ale próbuje i szerszego uogólnienia, choć - jak do
tąd - w dalszym ciągu trzyma się blisko ziemi. Przypomina on i moc
no eksponuje fakt, że Toskania to przede wszystkim obszar rolniczy, 
miejsce, w którym wyraźne i nieusuwalne są ślady ingerencji ludzkiej 
w naturę.

„Dziwną jest rzeczą, że kraina tak doskonale uprawiana jak Toskania, 
obszar, gdzie zbiory z pięciu akrów ziemi muszą wyżywić dziesięć żołąd
ków, wciąż ma tak wiele miejsca dla dzikich kwiatów i słowików. Od 
momentu gdy niewielkie wzgórza nagle wypiętrzyły się i oddzieliły od 
siebie, człowiek musi budować swój ogród i swoją winnicę, tym samym: 
rzeźbić swój krajobraz. Mówi się o wiszących ogrodach Babilonu... Cała 
przecież Italia, wyjąwszy równiny, jest takim wiszącym ogrodem. Przez 
stulecia człowiek cierpliwie modelował powierzchnię krajów Śródziem- 
nomorza, delikatnie wyrównując wzgórza i formując na wielkich i małych 
zboczach prawie niewidzialne poziomy terasów. (...) To dzieło wielu, 
wielu stuleci. To jest ta delikatna, wrażliwa rzeźba każdego krajobrazu. 
I tak właśnie zostało osiągnięte to szczególne włoskie piękno, które jest tak 
cudownie naturalne, ponieważ człowiek, czując wrażliwość na owoce 
ziemi, kształtował ziemię zgodnie ze swoimi potrzebami, ale nie używał 
wobec niej przemocy.
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Co pokazuje, że to można zrobić. Człowiek może żyć na ziemi 
i dzięki ziemi, nie szpecąc jej. To udało się tutaj, na wszystkich tych rzeź
bionych wzgórzach i miękko, wrażliwie kształtowanych terasach"14.

14 D.H. Lawrence, Flowery..., s. 140.

Podobnie jak Muratów, Lawrence przywołuje tu aluzyjnie, acz nie 
sposób tego przeoczyć, księgę Genesis. Z opisów pomieszczonych 
w Obrazach Włoch wynika, że Toskanię uformowała Ręka Stwórcy, 
a z jej prymordialnej ziemi ulepiony został pierwszy człowiek. 
W tekście Lawrence'a - wyprzedzającym skądinąd znacznie manife
sty ekologiczne - dokonane u Muratowa dzieło stworzenia kontynu
owane jest, i to z dobroczynnymi skutkami, ludzką ręką. To tu wła
śnie, w tej krainie, człowiek zrozumiał głębokie znaczenie zalecenia, 
aby czynić sobie ziemię poddaną. Wiszące ogrody Toskanii nie po
wstały mocą boskiego fiat, ale dzięki cierpliwej i konsekwentnej - 
„dzieło wielu, wielu stuleci" - pracy rolniczych pokoleń. Człowiek nie 
działał tu przeciw naturze, ale wraz z nią, wykorzystując twórczo 
powierzony mu pierwotnie „materiał".

Jednakże głównym bohaterem opowieści toskańskiej stanie się dla 
Lawrence'a nie ziemia, ale słońce. Obserwując nadejście toskańskiej 
wiosny, nietrudno dostrzec, że zmiana w przyrodzie następuje tu 
szybko i gwałtownie. Pory roku tworzą osobne światy o czytelnie 
zarysowanych granicach. Inaczej niż w Anglii, odnotowuje Lawrence, 
gdzie lata miękko przechodzą w zimy (i odwrotnie), bez wyraźniej
szych dla oka oznak. Wszystko spowija permanentna szarość i ciem
ność. I równie permanentny chłód. Ale różnica między Północą 
a Południem nie tkwi jedynie w odmiennej kolorystyce, wykracza też 
poza klimatyczne akcydensy. Jest znacznie bardziej elementarna. 
Dotyczy pojmowania natury słońca. Niespodziewanie okazuje się, że 
przyrodoznawstwo łączy cienka nić z eschatologią.

„W krajach Północy człowiek ma tendencję, aby instynktownie wy
obrażać sobie i sądzić, że słońce zapalone jest jak świeca w wieczystej 
ciemności i że pewnego dnia świeca wypali się, słońce wyczerpie się, 
a wieczysta ciemność odzyska nieprzerwaną władzę. Stąd też dla czło
wieka Północy świat zjawiskowy jest esencjalnie tragiczny, ponieważ jest 
czasowy i musi przestać istnieć. Z samej jego istoty wynika, że przestanie 
istnieć i to leży u źródeł poczucia tragedii.

Ale dla południowca słońce jest tak dominujące, że gdyby cały zjawi
skowy świat zniknął z uniwersum, nie pozostałoby nic prócz jasnej świa
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tłości, słoneczności. Słoneczność jest absolutem; a cień albo ciemność są 
najwyżej względne: są rezultatem czegoś, co trwa między rzeczą a słoń
cem"15 16.

15 Tamże, s. 153.
16 Tamże, s. 154.

Takie jest właśnie, utrzymuje Lawrence, instynktowne odczucie 
człowieka Południa. Ktoś mógłby jednak oponować, że również słoń
ce jest rzeczywistością zjawiskową. Skoro kiedyś pojawiło się, to 
i musi zniknąć. Ale to argument, który ma za sobą racje czysto rozu
mowe. Sądzimy, że tak jak zapalamy świecę w ciemności, a więc da- 
jemy uchwytny początek światłu, tak też jakaś Pierwsza Przyczyna 
musiała zaświecić słońce w nieogarnionych ciemnościach początku. 
Jest to jednak argument dość kulawy, bo przecież nikt z nas nie wie 
¡wiedział nie będzie, czy słońce w ogóle kiedykolwiek pojawiło się 
w jakimś konkretnym momencie, rozpoczęło istnienie od pewnego 
punktu czasowego. Cala nasza wiedza o nim sprowadza się do tego, 
że wiemy, jak powstaje cień i czym jest: jest wynikiem umieszczenia 
czegoś materialnego między nami i słońcem, nie ma więc on bytu 
samoistnego, jego natura jest czasowa, przemijająca. Te obserwacje są 
podstawą dalszego wywodu:

„Możemy myśleć o śmierci, jeśli chcemy, jako o czymś stale mieszają
cym się między nas i słońce: a to jest podstawa południowej, podziemnej 
idei śmierci. Ale to nie zmienia słońca w ogóle. Jak dalece sięga doświad
czenie gatunku ludzkiego, jedyną rzeczą, która istnieje zawsze, jest świe
cące słońce, a ciemny cień jest jakimś przypadkiem ingerencji.

Stąd też, po prostu, tragedia nie istnieje. We wszechświecie nie ma tra
gedii, a człowiek jest tragiczny jedynie dlatego, że obawia się śmierci. Co 
do mnie, sądzę, że jeśli słońce świeci zawsze i zawsze będzie świecić, to 
pomimo milionów posępnych słów, śmierć, jakimś sposobem, nie przyno
si wielu obaw. W blasku słońca nawet śmierć jest słoneczna. A słoneczny 
blask nie ma końca"16.

W prywatnej mitologii Lawrence'a jest Toskania jedną ze śród
ziemnomorskich wersji wiszących ogrodów Semiramidy. Podobnie 
jak u Muratowa to twór baśniowy, ale i najzupełniej rzeczywisty. 
Bywa „nie-ręką-ludzką-uczynionym" kwietnym ogrodem. Żyzną 
krainą obfitości. Słonecznym kosmosem. Jej najgłębsze egzystencjalne 
przesłanie zawiera się w solarnej epifanii. Lawrence, wyśpiewując 
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swój hymn o słońcu i do słońca, tym radykalnie antytragicznym O sok 
mio unieważnia śmierć. W istocie: likwiduje ją. Bo czymże jest „śmierć 
słoneczna" - wyrażenie, w którym przymiotnik skutecznie neutrali
zuje rzeczownik - jeśli nie rzeczywistością ledwie zjawiskową, pozo
rem, epifenomenem... Naprawdę jest, w mocnym sensie słowa, tylko 
słońce. A to oznacza, że życie, nieustające, wiecznie odradzające się 
życie jest esencją naszego świata, w którym śmierć, owszem, spo
dziewana, ale całkiem nieistotny to epizod. Obok zmiennej, znikliwej 
natury form widzialnych, istnieje jeszcze trwała, choć bardziej ete
ryczna, bo ze świetlistej materii zrobiona, rzeczywistość. Toteż miejsce 
cierpkiej, tragicznej wizji świata musi zająć słoneczny optymizm. 
Where are the snows of yesteryear? - Lawrence cytuje w angielskim 
przekładzie wielkie pytanie Villona. Ale sens tego refrenu ulega tu 
odwróceniu: nie wtrąca już w melancholię, lecz jest śmiałą zapowie
dzią przyszłości. Tak, niegdysieysze śniegi już stopniały. Płatki wiosen
nych kwiatów też co prawda opadły, ale - nie ma strachu - za rok 
pojawią się znowu, jak gdyby naprzemienny rytm kwitnienia i więd
nięcia poddany został przedustawnemu prawu wiecznego powrotu.

Taką lekcję wyciągnął Lawrence z obserwacji toskańskiej przyro
dy. A wydawało się, że to tylko o kwiatki chodzi...

Camus, czyli tragizm solarny

Muratów - jak wielu przed nim i wielu po nim - rozpoczyna swoją 
podróż po Włoszech od Wenecji. I już na samym wstępie książki do
konuje na użytek czytelnika znaczącej autoidentyfikacji: „Dla nas, 
ludzi Północy, którzy wstępują na ziemię włoską przez złote wrota 
Wenecji, wody laguny są w istocie wodami Lety"17. Wyraźna deklara
cja kulturowej przynależności. Muratów przybywa z dalekiej Północy 
i, jak widzieliśmy, Lawrence także czuje się dzieckiem Północy. 
(W geografii mitycznej, która bierze w nawias utrwalone podziały, 
Rosja w sposób naturalny graniczy z Anglią.) Pierwszy zatem, zosta
wia za sobą ziemię „nieokreślonego smutku i niewypłakanej skargi 
lasów i wąwozów", drugi - pochmurną, zimną i pogrążoną w wiecz
nym letargu wyspę. Toskania zdaje się im doskonałym przeciwień
stwem miejsc, które opuścili.

P. Muratów, Obrazy..s. 18.
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Albert Camus natomiast, ostatni z przywołanych tu podróżników, 
jest zdecydowanie człowiekiem Południa. Gdyby pojęcie to podlegało 
stopniowaniu, trzeba by powiedzieć, że to reprezentant południowe
go Południa; całe dzieciństwo i wczesną młodość spędził bowiem 
w Algierii. A z mapy niezbicie wynika - krótka lekcja geograficznego 
relatywizmu, że Algieria leży jeszcze bardziej na południe od Włoch. 
Podobnie jak jego poprzednicy, również nie jest „stąd". Jak oni - jest 
obcy. Choć, trudno ukryć, obcy inaczej.

Miasta swojej młodości opisał Camus w wydanym przed wojną 
zbiorze esejów Zaślubiny, pisarskim debiucie. Bohaterami pierwszych 
trzech są Tipasa, Dżemila, Algier. W czwartym eseju, Pustynia, nie
oczekiwanie przeprawiamy się przez morze do Włoch, jedziemy do 
Florencji, Toskanii. Nazwa „eseje" jest tu dość umowna. To utwory 
gatunkowo „nieczyste": po części to mocno zmetaforyzowany opis 
pejzażu, po części medytacja, po części intymne wyznanie, po części 
refleksja historyczna, po części wreszcie rozważania antropologiczne 
- fragmenty, w których rozpoznajemy wątki i tematy rozwinięte póź
niej w Micie Syzyfa czy Człowieku zbuntowanym.

Krajobrazy algierskiej młodości, miejsca dla Camusa pierwsze, 
zbudowane są z kilku powtarzających się podstawowych elementów, 
choć przemieszanych w różnym porządku i punktowanych z różną 
intensywnością. Wydobyć je łatwo: morze, wiatr, słońce, zwłaszcza to 
ostatnie, z godzin największego upału, ciężkie „czarne słońce". 
Z barw dominują żółcień i błękit. Przypominam te elementarne fakty, 
bo z perspektywy przybyszów z Północy, można by nie od rzeczy 
zapytać, czego młody Camus szukał w Toskanii? Przecież nie sło
necznych promieni i intensywnych doznań zmysłowych, bo tych miał 
u siebie w nadmiarze. Sam tekst wprost odpowiedzi nie udziela; dla 
nas istotniejsze jest nie to czego szukał, ale co rzeczywiście znalazł.

Introdukcja jest czysto malarska. Camus zauważa u mistrzów to
skańskich - przywołuje z imienia Cimabue, Giotta, Piero della Fran
ia - szczególną własność: przenikliwą zdolność widzenia życia 
ludzkiego w prawdzie. Bohaterowie ich malarskich opowieści to lu
dzie z krwi i kości. Całkiem dosłownie. Zrobieni są z ciała, przede 
wszystkim z ciała, tej ulotnej materii, której jedyną prawdą - rozpad 
1 gnicie. Nieśmiertelność duszy i nadzieja na życie wieczne są im nie
dostępne. Malarstwo toskańskie stanowi syntezę tej ziemi, ale nie 
w sensie, w jakim powiada się czasem, że pejzaże z obrazów Piero 
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della Francesca są syntetycznym skrótem miejscowego krajobrazu. 
Owszem, są, ale na znacznie głębszym, niż tylko zewnętrznym, imita- 
cyjnym poziomie:

„Nieraz twarz wskutek obojętności i nieczułości osiąga kamienną 
wzniosłość krajobrazu. Jak niektórzy chłopi hiszpańscy upodabniają się 
do rodzimych oliwek, tak twarze Giotta, odarte z żałosnych cieni ujaw
niających duszę, zrastają się w końcu z samą Toskanią w jedynej nauce, 
jakiej kraina ta szczodrze udziela: uprawianiu namiętności zamiast wzru
szenia, w mieszaninie ascezy i użycia, zestroju wspólnego ziemi i czło
wiekowi, przy którego pomocy człowiek, jak ziemia, określa się w pól 
drogi między nędzą a miłością. Nie za wiele jest prawd, o których serce 
byłoby przekonane. I dobrze rozumiałem oczywistość tej prawdy pewne
go wieczoru, kiedy cień wielkim smutkiem zatapiał winnice i oliwki wsi 
florenckiej. Ale smutek w tej krainie jest zawsze tylko komentarzem do 
piękna"18.

18 A. Camus, Zaślubiny. Lato, przeł. M. Leśniewska, Kraków 1981, s. 39-40.

Od obrazów niedaleko do rzeczywistości. Ich wnikliwa obserwacja 
prowadzi do zdobycia niekwestionowalnej wiedzy. To prawda, nie 
można wątpić: te pejzaże są widzialnym ekstraktem piękna. Ale jest 
to piękno podszyte kruchością. Więcej: nicością. Nad światem wykre
owanym przez Muratowa zawisła strzała Eleaty. Ziemia Toskanii była 
tam boskim darem, a jej piękno emanacją wieczności. U Lawrence'a 
zakwitł wieczny powrót zdarzeń. Tu, z dojmującą bezwzględnością, 
pojawiają się czas i ruch. Czas nicujący i ruch zstępujący - zwiastuny 
śmierci.

„Mądrość pogrążona w pięknie żywi się nicością. Wobec tych krajob
razów wielkich aż do skurczu w gardle, każda z jej myśli jest przekreśle
niem człowieka. Wkrótce jednostka, zaprzeczona, osłonięta raz po raz, za
ciemniona taką ilością przytłaczających przekonań, staje się wobec świata 
jedynie tą nieforemną plamą, nieznającą innej prawdy niż bierna, albo je
go kolorem czy słońcem. Krajobrazy tak czyste wyjaławiają duszę, a ich 
piękno jest nie do zniesienia. Te ewangelie z kamienia, nieba i wody mó
wią, że nic nie zmartwychwstaje"19.

Żadnych złudzeń. Raczysz się słonecznym ciepłem - zamienisz się 
w proch; zatapiasz wzrok w pięknie pejzażu - zgnijesz; wypełnia cię 
słodycz winogron - zjedzą cię robaki. Marzenia o nieśmiertelności 
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zatrzaśnięte zostały w dziecinnym pokoju. Szczęście, jedynie możliwe 
szczęście, rodzi się z braku nadziei, z mocnej świadomości, że osta
tecznie umysł znajduje swoją prawdę w ciele:

„Ale czy zawdzięczam tę naukę Italii, czy też wziąłem ją z własnego 
serca? Niewątpliwie ukazała mi się tam. Ale rzecz w tym, że Italia, jak in
ne uprzywilejowane miejsca, oferuje mi widok piękna, gdzie mimo 
wszystko umierają ludzie. Nawet tu prawda musi zgnić - i cóż może być 
wznioślejszego?"20

20 Tamże, s. 48-49.
21 Tamże, s. 46-47.

Przyjrzyjmy się jeszcze, jak Camus oglądał, „klasyczny" krajobraz 
toskański, ze wzgórzami, cyprysami i rzędami krzewów oliwnych. 
Wygląda to początkowo na zwykłe opisowe ćwiczenie, stylistyczną 
wprawkę. Przed naszymi oczami rozwija się dekoracja teatralna. Sce
na jest obrotowa:

„Będąc we Florencji, w ogrodzie Boboli wszedłem na samą górę, na te
rasę, skąd odsłania się Monte Oliveto i pagórki miasta aż do horyzontu. 
Na każdym z tych wzgórz rosły blade oliwki jak mgiełki, a w spowijają
cym je lekkim oparzę odcinały się twardsze piki cyprysów, bliskie - zielo
ne, dalsze - czarne. Na głębokim błękicie nieba kładły się plamy wielkich 
obłoków. Z końcem popołudnia opadało srebrzyste światło, w którym 
wszystko stawało się ciszą. Szczyt pagórków był zrazu w obłokach. Ale 
zerwał się wiatr, czułem jego podmuch na twarzy, i zaraz obłoki za wzgó
rzami się rozdzieliły jak rozsuwana kurtyna. Jednocześnie cyprysy ze 
szczytu wytrysły w nagle otwarty błękit. Wraz z nimi cale wzgórze z kraj
obrazem oliwek i kamieni powoli się uniosło. Napłynęły inne obłoki. 
Kurtyna się zamknęła. I wzgórze wróciło na dół ze swymi cyprysami 
i domami"21.

Chwilowy spokój. Cisza. Obraz zielonej oazy. Ale Camus nie roz
tapia się w kontemplacji, uważnie czyta tekst krajobrazu. Estetyka 
ustępuje miejsca hermeneutyce. Konkluzja jest wciąż ta sama:

„Miliony oczu, wiedziałem, oglądały przede mną ten pejzaż, ale dla 
mnie był on jak pierwszy uśmiech nieba. Porywał mnie w najgłębszym 
sensie tego słowa. Upewniał mnie, że bez mojej miłości i tego pięknego 
krzyku kamieni wszystko jest bezcelowe. Świat jest piękny i nie ma zba
wienia poza nim. Uczył mnie cierpliwie wielkiej prawdy - że niczym jest 
umysł, a nawet serce. I że kamień wygrzany słońcem lub cyprys powięk
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szony na tle otwartego nieba są ramami jedynego świata, gdzie pojęcie 
• »mieć słuszność« nabiera znaczenia natury bez ludzi. A ten świat mnie 

unicestwia, niesie do kresu, odrzuca bez gniewu"22.

22 Tamże, s. 47-48.
23 Tamże, s. 46.
24 Tamże, s. 46.
25 Tamże, s. 50.

Ruch w górę, ruch w dół. Duchowy poryw, mocno jednak wcze
piony w ziemię. Fascynację drąży wciąż robak zwątpienia. Jedyna 
możliwa soteriologia ma wymiar świecki. Piękno, owszem, nie jest 
złudzeniem. Ale nawet ta niepowątpiewalna realność w niczym nie 
zmienia faktu podstawowego: że świat jest miejscem wygnania. Tek
sty rozmawiają ze sobą, choć o tym nie wiedzą. Muratów obwiesz
czał, że w Toskanii odnalazł miarę egzystencji, Camusa tego rodzaju 
myśl wprawia w irytację. Świadectwem wykrzykniki:

„Mówią mi ciągle: Italia, Morze Śródziemne, starożytne kraje - tam 
wszystko jest na miarę człowieka. Ale gdzie? Wskażcie mi drogę! Pozwól- 
cie mi otworzyć oczy, bym znalazł moją miarę i moje zadowolenie!"23

Muratów i, przy wszystkich różnicach, Lawrence, pozwalają nam 
jednak na chwilowy powrót do Ogrodu, podczas gdy dla Camusa ta 
myśl nosi wszelkie cechy urojenia. Więcej: poznawczego złudzenia, 
skutecznie zamazującego nieusuwalną prawdę egzystencji, do której 
kluczem jest pojęcie tragiczności. To przekonanie nie jest, co prawda, 
wolne od wątpliwości:

„Może się mylę. W końcu byłem przecież szczęśliwy we Florengi, 
i tylu innych ludzi przede mną. Ale czymże jest szczęście, jeśli nie zwykłą 
zgodą między istotą i istnieniem? I czy jest prawowitsza zgoda łącząca nas 
z życiem niż podwójna świadomość naszej chęci trwania i naszego prze
znaczenia - śmierci? Zawiera się w tym przynajmniej ta nauka, żeby na 
nic nie liczyć i uważać teraźniejszość za jedyną prawdę, która jest nam 
dana »ponadto«"24.

I parę stron dalej, w podobnym tonie:

„Florencja! Jedno z nielicznych miejsc w Europie, gdzie zrozumiałem, 
że w głębi mego buntu drzemało przyzwolenie. Od jej nieba, stopu łez 
i słońca, uczyłem się zgody na ziemię, na spalanie się w ciemnym płomie
niu jej uciech"25.
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Ten koncyliacyjny zwrot w zakończeniu w niczym jednak istotnym 
nie narusza podstawy ujawnionych wcześniej przekonań.

W Toskanii Camusa słońce dalej świeci, piękno jaśnieje a świat od
słania jedną ze swych najbardziej urodziwych twarzy. To prawda. Ale 
pierwotną akceptację przenika tu raz po raz zasadnicza niezgoda. 
Wyraźne „tak" zawsze ma w tle jakieś mocne „nie". To nie jest prze
strzeń, jak u Muratowa, pełnego, niezostawiającego miejsca na wąt
pliwości zadomowienia. Warunkowe przyzwolenie nie usuwa 
w żaden sposób esencjalnego poczucia wydziedziczenia. Mimo 
wszystkich swych piękności i delicji, świat jest głuchy - taki przecież 
sens pobrzmiewa w łacińskim absurdus - i obojętny. Antynomie nie 
znoszą się, sprzeczności nie zostają pogodzone. Pod słońcem Toskanii 
śmierć nie umiera. Tym światem, odwrotnie niż w heliocentrycznej 
teorii Lawrence'a, rządzi „tragizm solamy", pojęcie które rozwinie 
Camus w jednym ze swoich późniejszych esejów śródziemnomor
skich. Albo inaczej i dokładniej: heliocentryzm z nieusuwalną geo- 
centryczną skazą.

Po co jechać do Toskanii?

Trzy teksty, trzy różne charakterystyki tej samej rzeczywistości. 
W pierwszym rzędzie można widzieć je jako kolejne próby przenik
nięcia i opisania czegoś w rodzaju arche Toskanii. Która z nich jest 
lepsza, prawdziwsza? W której słowo najbliższe rzeczywistości? Kto 
zobaczył więcej? Kto opisał trafniej? Pytania, choć psychologicznie 
zrozumiałe, pozbawione większego sensu, bo nie ma ponadhisto- 
rycznej, ponadkulturowej i ponadjednostkowej miary, do której moż
na by je przymierzyć. Co miałoby być tym wspólnym mianownikiem? 
Encyklopedyczne hasło z jego pretensją do naukowego (?!) obiekty
wizmu? Przewodniki powielające myślowe i wizualne clichés? Teksty, 
zwane z czyjegoś nazewniczego kaprysu, fikcjami literackimi 
(a więc czymś, co z definicji nie pretenduje do prawdy)? Inne świa
dectwa podróżnicze - te wcześniejsze, czy te późniejsze? Nasze, czy
telników (a więc i moje) głębokie przekonania poparte sumienną wi
zją lokalną? Gdzie, oprócz prawd cząstkowych, jest ta najprawdziw
sza prawda? I kto jest jej dyspozytorem?

Wobec braku sensownej odpowiedzi skonstatujmy raczej to, co 
widać gołym okiem. Każdy z tych tekstów jest ostentacyjnie subiek
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tywny. To z pewnością coś więcej niż rutynowe sprawozdania z po
dróży. Oprócz warstwy opisowej i informacyjnej zawierają, mniej lub 
bardziej wyraźnie wyeksplikowany, własny projekt egzystencjalny. 
W każdym z nich więc obraz Toskanii jest wypadkową spotkania tego 
projektu z interpretacją miejscowego krajobrazu. Widzenie, nie dość 
że zainfekowane biograficznie, przesłonięte jest również filtrem kul
turowym bądź filozoficznym. Rzeczywistość, za każdym razem, za
łamuje się w oku pod innym kątem. Cała trójka zobaczyła w Toskanii 
nie to, co zobaczyła, ale to co zobaczyć chciała. Toskania przyjechała 
z nimi. I w nich. Opis przenikający się z prywatną wizją pełni przy 
tym - w zależności od pierwotnego nastawienia - różne funkcje: od 
kompensacyjnych (Muratów, Lawrence), po diagnostyczne (Camus).

Te trzy kreacje pisarskie wywołują inne jeszcze, ważniejsze być 
może pytania. Ważniejsze, bo dotyczące i dotykające nas bezpośred
nio, tu i teraz.

Mimo odmienności jest jednak pewna okoliczność, która - z dzi
siejszej perspektywy - teksty te mogłaby łączyć: czas powstania. 
Spójrzmy na daty: Muratów - 1912; Lawrence - 1927/1928; Camus - 
1937. Niewiele ponad dwadzieścia lat różnicy. Muratów już wie 
o strzałach w Sarajewie; Lawrence i Camus piszą już po doświadcze
niach I wojny. Ale wciąż, jeśli trzymać się tradycyjnych historiogra- 
ficznych podziałów, jest to ta sama epoka. Cezura II wojny jest tu 
o tyle ważna, że wyraźnie wyznacza granice dwóch światów. Tego, co 
„przed" i tego, co „po". Starej i nowej wrażliwości, między którymi 
nie może być mediacji. Więcej: dla wielu jest to moment radykalnego 
zerwania cywilizacyjnej ciągłości, zakwestionowania całej dotychcza
sowej tradycji europejskiej. Zmierzch ideałów kultury śródziemno
morskiej. A więc także: ostateczny i nieodwołalny koniec mitu Włoch 
jako zrealizowanej Arkadii. I dodajmy: Toskanii jako jej najbardziej 
eksponowanego przyczółka.

Jednym z najbardziej agresywnych i konsekwentnych destrukto
rów tego mitu stał się Tadeusz Różewicz. Poemat Et in Arcadia ego, 
powieść Śmierć w starych dekoracjach... Już tytuły wystarczyłyby za 
konkluzję. Jego przypadek, przez swoją skrajność, jest dość instruk- 
tywny. Różewicz chciał sprawdzić trwałość i adekwatność zadawnio
nych wyobrażeń. Jego bohaterowie wyprawiają się do Włoch w na
dziei estetycznego olśnienia, duchowej przemiany. Nic z tego. Italia 
ze znanych obrazków nie istnieje. Rzeczywistość włoska zamienia się 
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w cmentarzysko, magazyn dekoracji, śmietnik, kloakę, wydrążoną 
formę... „Próbowałem wrócić do raju" - kończy swój poemat Róże
wicz. Ale raju już dawno nie ma. W jego miejsce są jedynie gruzy 
cywilizacji, fałszywe wartości, idole z gliny, odmóżdżona ludzka ma
sa, birth, copulation and death. Słowem: monstrualne, zwielokrotnione, 
wielokształtne Nic. Kłopot w tym, że jest to wizja mało przekonująca, 
przede wszystkim epistemologicznie wadliwa. Różewicz bierze 
cząstkowe fakty (jak najbardziej prawdziwe) za całość i lepi z nich 
nihilistyczną kukłę. A nad tą łatwo już się znęcać. Ponadto, pada ofia
rą swoistego maksymalizmu. Rzeczywistość przyjmuje u niego dwie 
skrajne postaci: albo rajską, albo apokaliptyczną - bez żadnych stopni 
pośrednich. Różewicz, co dość paradoksalne, okazuje się osobliwym 
utopistą: skoro współczesna rzeczywistość w żaden sposób nie speł
nia pokładanych w niej oczekiwań, to w odruchu zemsty przystawia 
jej lusterko, które ma tę właściwość, że tylko czarne barwy rejestruje. 
Różewicz, jak jego poprzednicy we Włoszech, widzi tylko to, co wi
dzieć chce. Zapomina też, że destrukcja arkadyjskiego mitu Italii zo
stała zapoczątkowana jeszcze przed wojenną traumą. Poważny jego 
demontaż widzieliśmy w tekście Camusa. A jeszcze wcześniej był 
Mann, romantycy...

Twarda lekcja, której udziela w swoich utworach Różewicz, w na
szym przypadku przekłada się na takie pytania: czym jest Toskania 
dzisiaj? czy tylko złomowiskiem wyobrażeń o niej? dostarczycielką 
tandetnych złudzeń? czy można ją naprawdę zobaczyć? Słowem: po 
co jeszcze jechać do Toskanii?

Całkiem niedawno, z początkiem sierpnia 1998, londyński „The 
Times" donosił: „Państwo Blair oczarowani Toskanią"26. Brytyjski 
premier po raz trzeci w ostatnim czasie spędzi tu wakacje. Angielski 
reporter, Richard Owen, skrupulatnie odnotowuje, że Blair wraz 
z rodziną zamieszka w 50-pokojowej willi księcia Girolamo Strozzie- 
go, w Cusona, niedaleko San Gimignano i że do jego dyspozycji bę
dzie 1200 akrów książęcej posiadłości. Informuje, że wielu Włochów 
zachwyconych jest z tego powodu, inni zaś dziwią się temu przywią
zaniu do jednego miejsca. Z zebranych przez dziennikarza wypowie
dzi stałych mieszkańców wynika, że Toskania jest duszna i pokryta 
kurzem, cierpi na niedobory wody, miejscowi robotnicy są niemili 

26 R. Owen, Blairs beguiled by Tuscany, „The Times", 1 August 1998, s. 12.



120 Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne

i agresywni, a spod traw wciąż wypełzają jadowite pająki i węże... 
„Co jest tak atrakcyjnego w Toskanii, że przyciąga Brytyjczyków" - 
pyta zatem, dość przewrotnie, acz ze wszech miar zasadnie, cytowana 
w artykule włoska „La Repubblica". I sama sobie odpowiada: „Po 
prostu dlatego, że pragną uciec od deszczowych wybrzeży Wysp 
Brytyjskich do radości i wina Chiantishire".

Czyżbyśmy już gdzieś tego nie czytali? Słoneczny mit Toskanii ma 
się zupełnie dobrze27.

27 O genezie i aktualności włoskiego (również i toskańskiego) mitu wśród 
Brytyjczyków, na podstawie świadectw filmowych, traktuje zamieszczony w tym 
tomie tekst Anglicy we Włoszech.

Coś więc chyba jest w tej Toskanii, coś dojmująco prawdziwego, 
skoro premier Blair wraz z rodziną rokrocznie się tam udaje. Coś, 
czego nie można znaleźć nigdzie indziej. Coś, co syci pragnienia, ale 
nie zaspokaja ich do końca. To mogłaby być odpowiedź: „bo skoro 
państwo Blair..."

No tak, ale oni - zaraz odzywa się wątpienie sceptycznego anali
tyka - podobnie jak reszta pospólstwa, padają ofiarą złudzenia. Są 
ledwie jedną pozycją na długiej liście poszukiwaczy iluzji. Ich fascy
nacja nie tłumaczy więc w żaden sposób siły i żywotności mitu, jest 
raczej widomym znakiem jego trwałości. Jaka szkoda. Mister Blair, 
mistress Blair... Tak, ci ludzie byliby dla nas jakimś rozwiązaniem...

Ale może jest jeszcze inaczej. Może Toskania to nie jest ani pojęcie 
geograficzne, ani punkt na mapie. Może jest raczej nazwą pragnienia? 
Imieniem tęsknoty. Zarysem formy, która oczekuje na wypełnienie. 
I jak kiedyś: wszystko jest w oku i wyobraźni patrzącego. Dla jednych 
więc pozostanie Toskania wyidealizowaną kolorową widokówką, 
arkadyjskim mirażem, rewersem własnej pochmurnej krainy. Dla 
innych - żywym ideałem po przejściach. Ogrodem leżącym gdzieś 
„w pół drogi między nędzą i miłością", między rozpaczą i nadzieją. 
Światem, w którym jedyna możliwa koniunkcja będzie zawsze hy
brydą przeciwieństw. Anemon i popiół.



Ciepło, zimno... Anglicy we Włoszech

Trumpets sound, Boots and saddle, Fold your cloaks, 
And, guards, convey your king to summer's seat, 
Where no perpetual drizzle drives or soaks: 
Where skies are blue, and suns give light and heat: 
Where the wind woos you lovingly, and where 
Wit walks the streets, and music's in the air.
William Steward Rose, Letters from North of
Italy (1819)

Lucy Honeychurch, pannę z dobrego angielskiego domu, poznajemy 
w chwili, gdy wraz ze swoją przyzwoitką, miss Barlett, próbuje 
wprowadzić się do florenckiego pensjonatu Bertolini. Próbuje, bo we
dle guwernantki, pokój, który otrzymały - nie ten, no i widok z po
koju, tym bardziej - nie ten. Ale nie traćmy nadziei - jest George 
i jego ojciec, inna para Anglików, którzy chętnie zamienią się pokojem 
z paniami. Tak, ten pokój jest w sam raz: poranne słońce wpadając 
przez okno łagodnie dotknie rozespanej pościeli, a kopuła Brunelle- 
schiego zalśni wreszcie pełnią swojej złotej poświaty. Gdybyż na tych 
pociesznych perypetiach z pokojem miała się skończyć włoska przy
goda niewinnej i niedoświadczonej Lucy... Jednak życie w ogóle, 
a cóż dopiero - pod włoskim niebem, pełne jest zdarzeń dziwnych 
i niespodziewanych. Miłe są nieznanego początki...

Oparty na powieści E.M. Forstera film Jamesa Ivory'ego Pokój z wi
dokiem (1985), który otwiera ta scena, jest chronologicznie pierwszym 
z nakręconych w ostatnich latach filmów portretujących spotkania 
Anglików z Italią. Ekranizacją kolejnej „włoskiej" powieści Forstera 
jest film Charlesa Sturridge'a Where Angels Pear to Tread (1991). W tym 
samym roku Mikę Newell przypomniał mało znany utwór niemiec
kiej pisarki, Elisabeth von Arnim, (alias Bettiny Brentano), na moty
wach którego powstał scenariusz jego filmu Enchanted April. Wszyst
kie te filmy, choć tak różne w poetyce i tonacji, wydobywają precy
zyjnie - i w tym ich wyraźne podobieństwo i jednorodność - zasadni
cze rysy brytyjskiego doświadczenia Włoch.

Akcja filmów Ivory'ego i Sturridge'a osadzona jest w pierwszych 
latach dwudziestego stulecia; film Newelła przenosi Anglików
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w pejzaż włoski jeszcze kilkanaście lat później. Mniej więcej w latach 
20. naszego wieku upłynie ponad sto lat, odkąd Anglicy masowo 
zaczęli udawać się do Italii, odkąd zaczęli intensywnie przeżywać 
spotkanie z nią i odkąd zaczęli opiewać jej uroki. Jest więc jakaś za
skakująca i domagająca się wytłumaczenia stałość w upodobaniach 
Anglików, czasem słabnąca, ale zawsze wyraźna tendencja niepodat
na na upływ czasu i zakręty historii. Co takiego pociągało Anglików 
we Włoszech u początków ich fascynacji tym krajem? Po co i dlaczego 
jeździli oni do Włoch? Jakie były powody epidemicznych wręcz roz
miarów italomanii na Wyspach Brytyjskich?

Jeśli pominąć zawsze ryzykowne psychologiczne eksplikacje, wy
tłumaczenia tego niezwykłego fenomenu szukać trzeba przede 
wszystkim w szczególnym splocie kulturowych koincydencji. 
Wszystkiemu, rzecz jasna, winien romantyzm. On to właśnie w oso
bach Byrona, Shelleya, Wordswortha et consortes spowodował gwał
towny napływ ludzi różnych stanów i zawodów z ziemi brytyjskiej 
do włoskiej. Ale grunt był dobrze przygotowany. W 1751 roku poja
wia się w Anglii Giuseppe Baretti, krytyk włoski, który publikuje 
wiele prac na temat rodzimej literatury, rozniecając u wyspiarzy cie
kawość książek, niemal zupełnie im do tego czasu nieznanych. Szyb
ko zaczynają pojawiać się pierwsze tłumaczenia z włoskiego. Publika
cja fundamentalnego dzieła Gibbona Decline and Fali wzmogła zainte
resowanie włoskimi starożytnościami i szerzej: historią kraju.

Pod koniec XVIII wieku napływa do Anglii niespotykana wcze
śniej ilość nauczycieli języka włoskiego. W tym czasie prasa donosiła: 
Z trudem znajdziemy dystyngowaną damę czy majętnego gentlemana, któ
rzy nie pragnęliby żarliwie przynajmniej jeden raz w życiu odbyć podróży do 
Włoch1. Wojny napoleońskie przerwały, na krótko tylko, zaintereso
wanie Brytyjczyków Włochami. W latach 20. XVIII wieku trudno już 
było powstrzymać Anglików przed długą i uciążliwą przecież eska
padą na Południe. Czego tam szukali? Przede wszystkim tego, co 
podpowiedzieli im poeci: łagodnego oka błękitu, słońca jasnego, 
pachnących kwiatów, jedynego w swoim rodzaju aromatu wina...

1 C.P. Brand, Italy and the English Romantics. The Italianate Fashion in Early 
Nineteenth-Century England, Cambridge 1957, s. 2.

Radość zmysłów uzupełniała jeszcze egzotyka cudacznych - 
z brytyjskiej perspektywy - autochtonów, szczególnie tych chłopskie
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go pochodzenia. Upragniony powiew nobliwej przeszłości przynosił 
natomiast cień antycznych ruin, które wzbudzały pożądany, acz ską
dinąd niegroźny, dreszcz emocji. Lata 1819-1828, jak relacjonuje histo
ryk, to szczytowy okres brytyjskiego entuzjazmu wobec Italii. Jak 
powszechny musiał być to zapał, jak gwałtowna potrzeba doświad
czenia na sobie ciepła włoskiego słońca świadczy fakt, że w tym krót
kim czasie każdego roku wychodziło aż 9 edycji przewodnika po 
Włoszech. Niemal każdy chciał wsączyć w swoją brytyjskość trochę 
włoskiej krwi. Tak narodził się nowy podgatunek Brytyjczyka: Inglese 
Italianato. Zdaje się, że nie był on najlepiej notowany przez miejsco
wych, skoro w języku włoskim pojawiło się nawet powiedzenie: Ingle
se Italianato e un diavolo incarnato2. Tak czy inaczej, język, w którym 
odcisnęły się owe emocje, jest tu wyjątkowo wiarygodnym świadec
twem historycznym.

Tamże, s. 7.

Doświadczenie włoskie dość szybko zostało schwytane w sidła 
konwencjonalnych formuł. W licznych memuarach, diariuszach i szki
cach z podróży zaczęły pojawiać się te same, do znudzenia, opisy Co
losseum kontemplowanego przy świetle księżyca, wspinaczki na We
zuwiusz w trakcie erupcji wulkanu itp. Szukano, zgodnie z przedsta
wionym wzorem, „romantycznych" krajobrazów i miejsc, i oczywiście 
je znajdowano. Charakterystyczne, że przy całej atencji dla włoskiego 
krajobrazu i włoskiej kultury, w niewielkim stopniu interesowano się 
¡poznawano „żywych" ludzi. Przepaść mentalna była zbyt wielka. 
Okulary, które nakładała własna kultura uniemożliwiały widzenie. 
Oko dostrzegało tylko to, co dostrzec chciało. I tak pojawił się, powiela
ny później po wielekroć w kulturze angielskiej, wizerunek Włocha 
nieuczciwego, brudnego, głupiego, leniwego, porywczego - jako kon
trapunkt dla obrazu dystyngowanego i very sophisticated Anglika.

Namiętność do Italii gaśnie z chwilą, gdy zanika romantyczna go
rączka. Nigdy już później nie osiągnie takiego apogeum, jak w cza
sach pokolenia Byrona i Shelleya. Podróżnicy z lat 40. i 50. XIX wieku 
są już mniej sentymentalni, z większą dozą realizmu spoglądają na 
rzeczywistość. Zajrzeli za romantyczną zasłonę i zaczęli śmiać się 
z naiwności swoich ojców. Owszem, wciąż utrzymywała się wysoka 
liczba podróżników udających się na Południe, ale podróż do Włoch 
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nie była już, jak we wcześniejszym pokoleniu obligacją, powinnością 
spłacaną modzie epoki3.

3 Tamże, s. 24.

Czy jednak wnikliwy historyk ma do końca rację? Niewątpliwie, 
cyfry są wymowne. Nigdy przed krótkim okresem między 1815 
a 1830, ani po nim, tak wielka liczba Anglików nie pielgrzymowała do 
Włoch, nigdy wcześniej ani później nie zapisano tyle papieru, sławiąc 
włoski krajobraz, sztukę i literaturę. To prawda. Czy jednak w rady
kalnym przeciwstawieniu poezji i rozumu, sentymentalizmu i reali
zmu nie ma przesady? Zwłaszcza gdy dotyczy to tak opornej na 
zmianę materii, jaką jest wyobraźnia zbiorowa, zafiksowane w niej 
nawyki, skojarzenia, klisze. Czy późniejszym o sto lat postrzeganiem 
przez Brytyjczyków Italii ratio jedynie kieruje? Czy mitologia stwo
rzona przez ich pradziadków uleciała w niebyt wraz z parą wypusz
czaną przez wożące ich na Południe pociągi? Szukając odpowiedzi na 
te pytania, powróćmy do naszych filmów, mając w pamięci ukształ
towany w latach 20. ubiegłego stulecia romantyczny wzór przeżywa
nia Włoch i wszystkiego, co włoskie.

Lucy Honeychurch (Pokój z widokiem) spotykamy już we Włoszech, 
nie wiemy jak i dlaczego tam się znalazła. Możemy się domyślać, że 
jej wyjazd łączył się z wciąż pokutującym ówcześnie w angielskiej 
middle class przekonaniem o edukacyjnych walorach podróży wło
skiej. Lily (Where Angels...) wyjeżdża do Toskanii w jakiś czas po stra
cie męża. Rodzina wręcz zaleca jej odpoczynek w słonecznym, cie
płym klimacie. Ta decyzja ma przynajmniej pozory racjonalnej argu
mentacji. W Enchanted April pomysł wycieczki do Włoch zjawia się 
nagle, jak olśnienie. Gdybyż stateczna Lotty nie spojrzała tego dnia do 
„Timesa"... „TO THOSE WHO APPRECIATE" - zachęcała wielkimi 
literami oferta w gazecie. I Lotty poczuła się tą, która appreciate, do
czytała ogłoszenie do końca, a tam była mowa o smali Italian castle, 
gdzieś on the shores ofthe Mediterranean. Lotty, całkiem dla siebie nie
spodziewanie, zapragnęła wyjechać, porzucić, niechby na chwilę 
zrzędzącego męża i przygnębiające ją otoczenie. Namawia przypad
kiem poznaną Rosę, by z nią pojechała. Obie są zamężnymi kobietami 
w wieku średnim i czują, bo tak im każę kultura (czyż nie jest ona 
naprawdę źródłem cierpień?), że w tym pomyśle jest coś niestosow
nego, coś co wykracza poza przyjętą normę zachowania. Jesteśmy 
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przecież w Anglii! Plotą coś, zgodnie z bogobojnym obyczajem, 
o namiętności - dziele Szatana, ale irracjonalny impuls jest silniejszy. 
Dokooptowują jeszcze old lady Fischer oraz zblazowaną Lady Des ter 
i cała czwórka pojawia się pewnego kwietniowego dnia w San Salva
tore, wyśnionym zamku włoskim.

Z Anglikami jesteśmy już we Włoszech. Jest dokładnie tak, jak 
miało być! Niebo niebieskie, słońce nadzwyczajne, a Włosi - tacy 
dziwaczni. Lucy (Pokój z widokiem), jak przystało na poważną angiel
ską turystkę, wydeptuje uświęcony zachwytem poprzedników trakt: 
od śródmieścia Florencji do Santa Croce. Podczas jednej z przecha
dzek po mieście mdleje na widok zadźganego nożem (ach, ci poryw
czy Włosi!) młodego chłopaka. Pewnego dnia wyjeżdża nawet z gru
pą Anglików („powożą Włosi", jak informuje, przerywająca akcję, 
tabliczka z napisem stylizowanym na nieme kino), by zobaczyć, jak 
wygląda ukwiecona łąka w wiosennym włoskim słońcu. Lily (Where 
Angels...) osiada w wynajętym hotelowym pokoju w toskańskiej wsi. 
Cieszy się życiem, testuje nieustannie zmysły wzroku, smaku i powo
nienia, śle do rodziny słoneczne listy. Cztery ladies (Enchanted April) 
w zamku nad morzem odnajdują brakującą część ich dotychczaso
wego życia. Leżą, medytują, zażywają słońca, śpiewają, pływają, 
słuchają śpiewu ptaków, smakują miąższ rozgryzanych owoców. 
Dolce far niente. Rzeczywistość utkana ze snów i marzeń nie jest, 
bo być nie może, realna. Toteż Lotty, aby upewnić się, że nie padła 
ofiarą złudzenia, zwraca się do Rose: Myślisz, że to wszystko jest 
prawdziwe?

Wyostrzenie zmysłów to może pierwsze tak bardzo dojmujące do
świadczenie w spotkaniach Anglików z przyrodą i kulturą Włoch. 
Biorąc pod uwagę, że węch psa jest wiele razy czulszy od zmysłu 
ludzkiego, trudno wyobrazić sobie, co musiał odczuwać angielski pies 
w zetknięciu z włoską rzeczywistością! Tego naturalnie, żadne ludz
kie słowo wypowiedzieć nie zdoła. Zaledwie namiastkę tego przeży
cia daje fragment z niezwykłej opowieści Virginii Woolf o Flushu, 
ulubionym spanielu Elisabeth Browning, która wraz z mężem nale
żała do najwierniejszych entuzjastów Italii:

„Biegać tu i tam, w górę i w dół, tam gdzie biją monety, tam, gdzie pieką 
dileb, gdzie siedzą kobiety, czesząc włosy, gdzie na ścieżce piętrzą się klatki 
z ptakami, gdzie wino rozlewa się ciemnoczerwonym strumieniem po 
chodniku, gdzie pachnie skóra, uprząż i czosnek, gdzie prasuje się sukno, 
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gdzie drżą liście winorośli, gdzie mężczyźni siedzą i piją, spluwają i grają 
w kości - biegać tu i tam, zawsze z nosem przy ziemi, upajając się esencją 
woni: albo z nosem w powietrzu drgającym aromatem. Zasypiać na gorącej 
plamie słońca - słońce sprawiało, że kamień cuchnął. Szukać wąwozu cienia 
- deń czynił zapach kamienia kwaśnym! Pochłaniać całe kiście dojrzałych 
winogron, głównie dla ich purpurowej woni; żuł i wypluwał najtwardsze 
resztki koźliny i makaronu, które z balkonu wyrzucała włoska gospodyni - 
koźlina i makaron miały zapach ochrypły, szkarłatny. Podążał za mdławą 
słodyczą kadzidła w fioletowe labirynty ciemnych katedr i węsząc, próbo
wał skosztować złota na zdobionym witrażami grobowcu. Jego zmysł doty
ku był nie mniej wyostrzony. Poznał Florencję w jej marmurowej gładkości 
i w szorstkości jej piasku i bruków. Wiekowe fałdy draperii, smukłe palce 
i kamienne stopy zaznały liźnięcia jego języka i drżenia jego niespokojnego 
nosa. Na nieskończenie wrażliwych podeszwach jego łap odcisnęły się 
dumne łacińskie inskrypqe. Wkrótce znał Florencję tak, jak nie znała jej 
żadna istota ludzka: tak, jak nie znał jej Ruskin ani George Eliot"4.

4 V. Woolf, Flush, przeł. M. Ryś, Warszawa 1994, s. 118-120.

Tyle o wyższości angielskiego spaniela nad Ruskinem. Tym 
wszelako, co angielską mutację gatunku ludzkiego wprawiało w nie
opisane drżenie, tym, co kazało Anglikom tłuc się wiele godzin, by 
dotrzeć do Włoch, było słońce. W angielskim wyobrażeniu raju słońce 
to coś na kształt wiecznotrwałej żarówki z niewyczerpaną energią. 
Nie tylko daje światło, ale stanowi widomy znak, że coś istnieje moc
no, naprawdę. Że jest rzeczywistość, która nie ulega zużyciu. Słońce 
sugeruje tu lekarstwo na spleen, melancholijne usposobienie i wszela
ką depresję. We włoskim słońcu, ziemskiej emanacji wiecznego raju, 
życiu odjęty zostaje tragizm. Bodaj żaden z Anglików nie oddał lepiej 
niż David Herbert Lawrence „prawdziwej" natury solarnej epifanii 
(artykuł Flowery Tuscany opublikowany w 1927 roku):

„W krajach Północy człowiek ma tendencję, aby instynktownie wy
obrażać sobie i sądzić, że słońce zapalone jest jak świeca w wieczystej 
ciemności i że pewnego dnia świeca wypali się, słońce wyczerpie, a wie
czysta ciemność odzyska nieprzerwaną władzę. Stąd też dla człowieka 
Północy świat zjawiskowy jest esencjalnie tragiczny, ponieważ jest czaso
wy i musi przestać istnieć. Z samej jego istoty wynika, że przestanie ist
nieć i to leży u źródeł poczucia tragedii.

Ale dla południowca, słońce jest tak dominujące, że gdyby cały zjawi
skowy świat zniknął z Universum, nie pozostałoby nic prócz jasnej światło
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ści, słoneczności. Słoneczność jest absolutem; a cień albo ciemność są naj
wyżej względne: są rezultatem czegoś, co trwa między rzeczą a słońcem. 
To jest instynktowne odczucie zwykłego południowca. (...)

Możemy myśleć o śmierci, jeśli chcemy, jako o czymś stale mieszają
cym się między nas i słońce: a to jest podstawa południowej, podziemnej 
idei śmierci. Ale to nie zmienia słońca w ogóle. Jak dalece sięga doświad
czenie gatunku ludzkiego, jedyną rzeczą, która istnieje zawsze jest świecą
ce słońce, a ciemny cień jest jakimś przypadkiem ingerencji.

Stąd też, po prostu, tragedia nie istnieje. We wszechświecie nie ma tra
gedii, a człowiek jest tragiczny jedynie dlatego, że obawia się śmierci. Co 
do mnie, sądzę, że jeśli słońce zawsze świeci i zawsze będzie świecić, to 
pomimo milionów posępnych słów, śmierć, jakimś sposobem, nie przyno
si wielu obaw. W blasku słońca nawet śmierć jest słoneczna. A słoneczny 
blask nie ma końca"5.

5 D.H. Lawrence, Flowery Tuscany [w:] Selected Essays, b.m., s. 153-154; więcej 
0 metafizyce słońca u Lawrence'a w artykule Anemon i popiół. Trzy podróże do To
skanii w tym tomie.

6 V. Woolf, dz.cyt., s. 103-104.

Taka jest też metafizyka włoskiego słońca w naszych filmach. Pod 
włoskim niebem i w promieniach włoskiego słońca żadne słowa nie 
wydają się niestosowne czy wypowiedziane na wyrost. Wdrapawszy 
się na drzewo, George (Pokój z widokiem) ryczy na cały głos: Joy, Beauty, 
Love!!! Bo cóż innego można jeszcze krzyczeć, tkwiąc po uszy w szklanej 
kuli szczęścia, do której melancholia, smutek i śmierć nie mają dostępu. 
A Lotty (Enchanted April) zapewnia solennie i nad wyraz precyzyjnie 
swą przyjaciółkę: Londyn przestał dla mnie istnieć. Znajdujemy się w raju.

Cały dotychczasowy świat pogrążył się w niebycie, liczy się tylko 
przeżywana właśnie chwila. Podobnie myślała Elisabeth Browning, 
kiedy spłynęło na nią epistemologiczne olśnienie:

„Nie przestawała wychwalać wyższości Italii nad Anglią. —... nasi 
biedni Anglicy — twierdziła — muszą nauczyć się radości. Muszą oczy
ścić się nie w ogniu, lecz w blasku słońca. Tu, w Italii, była wolność i ży
cie, i radość, którą płodzi słońce. (...) Ciągle porównywała Pizę z Londy
nem i wyjaśniała, dlaczego przedkłada Pizę nad Londyn. (...) Pani Brow
ning, pijąc chianti i zrywając pomarańcze, codziennie sławiła Italię i uża
lała się nad biedną, nudną, wilgotną, pozbawioną słońca i radości, drogą 
i konwencjonalną Anglią"6.
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Włoskie słońce miało wypalić to, co w Angliku najgorsze, i finalnie 
doprowadzić do tego, by objawiła się w pełni już oczyszczona i do
skonała esencja brytyjskości.

Chociaż Anglia i Londyn, co prawda, przestały się liczyć, przywo
żą jednak Anglicy z sobą do Włoch całą swoją angielskość. Będę urzą
dzać prawdziwe angielskie herbatki - powie Lily (Where Angels...) do 
swojego włoskiego męża. Gdzie tu Walter Scott?! - dopytuje się jej 
szwagierka podczas opery Donizettiego. Z wyraźną wyspiarską wyż
szością traktowani są miejscowi, najwyraźniej niekonieczny dodatek 
do słońca, pejzażu, obrazów i ruin. W omawianych filmach Włosi 
najczęściej są zabijakami i chutliwymi młodzieńcami oraz powabnymi 
dzierlatkami (Ivory), przystojnymi, choć leniwymi chłopakami bez 
pieniędzy (Sturridge), ogrodnikami albo zamkową służbą (Newell), 
a więc wszystko pozostaje w zgodzie z romantycznym wzorcem. 
Charakterystyka Anglików i Włochów zbudowana jest niemal bez 
wyjątku na grze zadawnionych stereotypów. Oparta jest o opozycje, 
które mogą zadowolić najwybredniejszego strukturalistę. Kontrast 
mentalności angielskiej i włoskiej przyjmuje, w zależności od sytuacji, 
rozmaite postacie: intelekt contra uczucie (instynkt), zamknięcie contra 
otwartość, powściągliwość contra spontaniczność, powaga contra hu
mor, hipokryzja contra szczerość, hierarchia contra równość. Cała ta 
charakterystyka jest, jak widać wyraźnie, wariacją na temat bardziej 
podstawowy: kultura contra natura. Oto zatem Anglicy, naród 
zbrojny w naukę, postęp, maniery, gorsety, pochyla się tkliwie i wy
rozumiale nad nieokiełznanym instynktem i siermiężną dzikością 
Włochów. Obopólna fascynacja i przyciąganie w tym dopełnianiu 
przeciwieństw miałaby swoje źródło. Lévi-Strauss byłby wzruszony.

To prawda, że włoskie słońce każę myśleć o śmierci jako zwiewnym 
epizodzie, krajobraz włoski i włoska sztuka potęgują działanie zmy
słów, a nieokrzesanie Włochów daje „uzasadnione" powody do naro
dowej dumy. Ale nie w tych rewelacjach zamyka się najgłębsze do
świadczenie Anglików wyniesione z włoskiej ziemi. Nade wszystko 
Włochy wodzą Anglików (Angielki?) na pokuszenie. Mówiąc krótko, 
kuszą obietnicą spełnionej miłości. Raz dając ledwie jej przedsmak, 
niepewne zaproszenie (Ivory), innym razem przynoszą jej, niechby 
połowiczne, a w finale tragiczne, ale jednak spełnienie (Sturridge), 
innym jeszcze razem wydobywają ją na światło z konwencjonalnego 
gorsetu (Newell). To we Włoszech przecież Lucy (Pokój z widokiem) 
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zainfekowana została dziwną chorobą, która w zakończeniu dopiero 
okaże się chorobą na miłość do George'a, a siła jej będzie tak wielka, 
że z danych wcześniej Cecilowi zaręczynowych obietnic pozostaną 
tylko słowa. Niebezpodstawnie rodzina nie ma pretensji do Lily (Where 
Angels...), która zakochując się w młodym Włochu, popełnia hanieb
ny mezalians, ale do tego niezwykłego kraju, który ją tak zmienił: Nie 
oskarżam ciebie. Oskarżam urok Italii i pannę Abott; ...To Włochy ją uwio
dły, a nie ten wieśniak. A kiedy Lotty (Enchanted April) odmieniona (jak 
i jej przyjaciółki), pod wpływem włoskiego doświadczenia, powie 
w uniesieniu: Czuję się tu taka szczęśliwa. To miejsce wypełnia wszech
ogarniająca miłość. Najważniejsza w życiu jest miłość - to cała pretensjo
nalność tych słów i emfaza, z jaką są wygłaszane, zdają się tu całkiem 
na miejscu. Specyfika brytyjskiego spotkania z Włochami leży w nie
spodziewanym uwolnieniu uczuć zatrzaśniętych w klatce społeczne
go konwenansu. Wygląda to tak, jak gdyby będący wynikiem histo
rycznych nawarstwień „typowo brytyjski charakter", opisywany nie 
przypadkiem przez klimatyczną metaforę chłodu, ulegał nagle roz
puszczeniu pod wpływem włoskiego słońca. Jak gdyby odsłaniał 
swoją ledwie przeczuwaną, stłumioną stronę.

W pierwszej połowie XIX wieku Anglicy, jak widzieliśmy, udają się 
do Włoch w nieco bezrozumnym stadnym odruchu. W kolejnych 
latach, choć ich entuzjazm trochę słabnie, kontynuują swoje podróże 
włoskie. Fascynacja włoską sztuką, krajobrazem i słońcem przetrwała 
w angielskiej kulturze obie wojny i zdaje się trwać nienaruszona 
nadal. Romantyczne ziarno padło, widać, na wielce urodzajną glebę.

Całkiem niedawno Kenneth Branagh wybrał Toskanię jako tło dla 
swojej adaptacji Szekspirowskiej komedii Wiele hałasu o nic. Wzgórza 
Chianti udają więc pejzaż sycylijski, a sławna toskańska Villa Vigna- 
moggio w Greve - sercu Toskanii - przedzierzgnęła się na jakiś czas 
wmessyński pałac księcia Leonato. W czasie pracy nad filmem, 
w którym, jak słusznie sugeruje tytuł, o nic tak naprawdę nie chodzi, 
wszyscy bawili się (co widać!) znakomicie. Kenneth Branagh gra nie 
tylko przypisaną scenariuszem filmową postać, ale też gra, że gra, 
punktując co i raz swoją rolę błyskami cienkiej pastiszowej ironii. 
Brzoskwiniowa cera bladej zazwyczaj Emmy Thompson sugeruje, że 
słońce było nie tylko częścią zaplanowanej scenografii, ale wykonało 
też całkiem użyteczną robotę kosmetyczną. Ostatnia, zbiorowa scena 
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balu jest tyleż eksplozją radości Szekspirowskich postaci z powodu 
szczęśliwego zakończenia sercowych historii (miłość raz jeszcze!), co 
szaleńczą zabawą Anglików (to też widać!), z których toskańskie 
słońce wydobyło utajone w nich i czekające na odkrycie pokłady 
swawolnej spontaniczności. Jak donosiła brytyjska prasa, po zakoń
czeniu zdjęć mało kto z ekipy pracującej nad filmem miał ochotę 
opuszczać Toskanię, by udać do domu.

W istocie: do czego tu wracać? Do nieba wiecznie chmurami za
snutego? Do zawsze mokrych parasoli? Do mgieł uparcie wilgotnych? 
Do codziennych radości sztywnym konwenansem spętanych? Do 
nudy rozmów o pogodzie? Do herbaty, na wieki wieków o piątej?
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Odjęto wam szaty białe, 
Skrzydła i nawet istnienie 
]a jednak wierzę wam, 
Wysłańcy
(...)
Mówią, że ktoś was wymyślił
Ale nie przekonuje mnie to.
Bo ludzie wymyślili także samych siebie
Czesław Miłosz, O aniołach

Pogłoski o aniołach

Przed blisko trzydziestu laty amerykański badacz, Peter Berger, opubli
kował niewielkie, acz bardzo wnikliwe studium z socjologii religii po
święcone zjawisku sekularyzacji żyda w kulturze współczesnej. Już wte
dy problem nie był nowy, choć do lawinowego wzrostu prac na temat 
osłabienia poczuda transcendencji i zaniku sacrum w naszym doświad
czeniu miało upłynąć jeszcze kilka lat. Berger zatytułował swoją książkę 
tyleż intrygująco, co wymownie: Rumour of Angels1. Anioły, hebrajscy 
malachim, greccy angeloi, boscy posłańcy, są tu kryptonimem i obrazo
wym skrótem duchowego świata utraconego przez współczesnych:

1 P. Berger, Rumour of Angels. Modem Society and the Rediscovery of the 
Supernatural, Londyn 1971.

2 Tamże, s. 119.

„To nie jest książka o aniołach W najlepszym razie mógłby to być wstęp 
do angelologii, jeśli przez to rozumie się studium o boskich posłańcach jako 
Jego znakach w ziemskiej rzeczywistości. Jesteśmy w sytuacji - podoba się 
nam to, czy nie - w której transcendenqę zredukowano do pogłoski"1 2.

Z wielką intuicją amerykański socjolog umieścił postać anioła w tytule 
swojej pracy rekonstruującej i analizującej źródła współczesnego kry
zysu duchowego. Po aniołach, tradycyjnych jeszcze nie tak dawno
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depozytariuszach rzeczywistości niewidzialnej, została już tylko po
głoska.

Próbując dokładnie określić moment, w którym wiara w anioły zo
stała poważnie nadkruszona, najczęściej wskazuje się na przełom 
mentalny, który miał miejsce u progu nowożytności. Gilbert Durand, 
badacz wyobraźni symbolicznej, tam właśnie umieszcza datę gra
niczną. Utrzymuje on, że anioły zaczęły znikać z wyobraźni religijnej 
wraz z końcem średniowiecza, a więc ze światem, w którym po
wszechnie odczuwano obecność analogii w rzeczach stworzonych, 
w którym dominowało myślenie symboliczne, symboliczny sposób 
postrzegania i pojmowania rzeczywistości. Wraz z utratą poczucia 
epifanicznego charakteru symbolu, anioły zaczęły wieść żywot posta
ci alegorycznych, bytów pozbawionych transcendentnego wymiaru 
i tajemnicy3. Jerzy Nowosielski łączy zapomnienie o aniołach w chrze
ścijaństwie zachodnim z radykalnie obrazoburczymi nurtami w pro
testantyzmie. Kościoły reformowane ze strachu przed deifikacją rze
czywistości materialnej odrzuciły wymiar sofiologiczny spraw Bo
skich i ludzkich.

3 G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, przeł. C. Rowiński, Warszawa 1986, s. 49.
4 Z. Podgórzec, Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Warszawa 1985,

„Skoro wyeliminowany został aspekt sofiologiczny, to nie wiadomo 
też było, co począć ze światem bytów subtelnych, aniołami. Już katoli
cyzm rzymski traktuje świat aniołów w sposób abstrakcyjny, zaś prote
stantyzm po prostu nie wie, jak sobie z nim poradzić"4.

Katolicyzm, dopowiedzmy za prawosławnym teologiem, doprowa
dził w warstwie wizualnej również i do infantylizacji postaci anioła. 
Wyposażone w parę złotych skrzydełek pyzate putta o różowych 
policzkach, polatujące w przestrzeni barokowych kaplic i kościołów, 
są tego procesu jednoznacznym świadectwem oraz wyraźnym dowo
dem na to, że anioły coraz bardziej odsuwano w sferę bytów umow
nych, nierzeczywistych, nieznajdujących miejsca w autentycznym 
i żywym przeżyciu religijnym.

Obserwowany co najmniej od końca XVIII wieku kryzys wyobraź
ni religijnej, mający swe źródła w ekspansji „ducha naukowego" i try
umfach oświeceniowego racjonalizmu (ściślej: dogmatycznej wykład
ni tego ostatniego), a pogłębiony w czasach nam bliższych przez po
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czynania przedstawicieli nurtu podejrzeń w filozofii i zwolenników 
demitologizacji w teologii chrześcijańskiej, doprowadził do głębokie
go rozziewu między wyobraźnią i wiarą religijną. Jego widomym 
i łatwo uchwytnym efektem są, w pierwszym rzędzie, atrofia wy
obraźni przestrzennej, upadek wiary w piekło i niebo, trudności 
w sensownej, tzn. zgadzającej się z wynikami nauk empirycznych 
lokalizacji tych obszarów5. Nie potrafimy nadać tym miejscom wy
obrażeniowego ciężaru i architektonicznej konsystencji. Ich realizm 
pozostał już tylko w sferze, całkiem dosłownie rozumianych, poboż
nych życzeń. Wątpienie i sceptycyzm dotknęły rykoszetem również 
zasiedziałych mieszkańców tych krain, mających, zdawać by się mo
gło, dożywotnie karty stałego pobytu. Deliberacje o naturze aniołów 
i diabłów mogą liczyć obecnie, pod koniec XX wieku, jedynie na 
wyrozumiały uśmiech i współczucie należne umysłom nieskompli
kowanym i prostodusznym. Figury te zajmują zaszczytne miejsce, 
ale niestety, w skansenie naszej wyobraźni. O ile jednak diabeł 
otrzymuje od czasu do czasu prawo wstępu (czyżby strach dawał 
znać o sobie?) na intelektualne salony6, o tyle anioł, poklepywany 
protekcjonalnie po skrzydlatym ramieniu, odsyłany bywa najczę
ściej w obszary ikonograficznego i myślowego folkloru. Margineso
wa rola aniołów w potocznym myśleniu religijnym, brak jasnych 
i skonkretyzowanych wyobrażeń na ich temat, śladowa obecność 
w dziełach sztuki - to spektakularne skutki wspomnianego kryzysu. 
W desperacji sięgamy po dzieła starych mistrzów, by tam - u Fra 
Angelico, Memlinga, van Eycka, Signorellego, Leonarda - szukać 
lekarstwa na chorobę wyobraźni, zapominając, że obrazy te liczą 
sobie lat pięćset z okładem i, poza syceniem nostalgicznych pra
gnień, w niewielkim stopniu mogą nam służyć pomocą w kłopotach, 
wywołanych klimatem duchowym, radykalnie odmiennym od tego, 
w którym zostały namalowane.

5 Por. w tej kwestii kilka instruktywnych studiów: N.M. Wildiers, Obraz świata 
a teologia. Od średniowiecza do dzisiaj, przeł. J. Doktór, Warszawa 1986; E. Heller, The 
Disinhereted Mind, New York 1959; Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Warszawa 1982.

6 L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 17 innych kazań, Londyn 1984; 
A. Frossard, 36 dowodów na istnienie diabla, Poznań 1988; D. de Rougemont, Udział 
diabła, przeł. A. Frybes, Warszawa 1992.

Powyższe uwagi odnoszą się do niedalekiej, co prawda, ale jednak 
przeszłości. Oto bowiem zaobserwować można w ostatnich latach 
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w kulturze zachodniej narastającą falę „powrotu aniołów" do wy
obraźni masowej. Wolno być może sądzić, że nigdy nie zostały z niej 
na dobre usunięte. Jest raczej tak, jak gdyby anioł budził się do życia 
z długiego okresu hibernacji, stanu, w który wpędził go dominujący 
we współczesnych wzorcach myślenia i postrzegania paradygmat 
pozytywistyczny. Wychodzą czasopisma poświęcone braci anielskiej, 
w masowych nakładach sprzedawane są książki, w których publikuje 
się relacje o kontaktach z aniołami i świadectwa ich obecności w życiu 
codziennym7. Anioły pojawiają się licznie w tekstach grup rocko
wych; całkiem przy tym nieistotne jest to, że częściej spotykamy je 
w sentymentalno-lirycznych niż jawnie teologicznych kontekstach8. 
W twórczości komiksowej, utrwalone w tradycji wizerunki aniołów 
traktowane są nierzadko polemicznie: przedstawia się je i charaktery
zuje w konwencji prześmiewczej, a nawet świadomie bluźnierczej. 
W Internecie pojawił się adres Angels on the Net, pod którym znaleźć 
można informacje nie tylko o teologicznych i historycznych pracach 
z angelologii, ale także listy do aniołów oraz opowieści o personal
nych spotkaniach z bytami subtelnymi9. Wygląda na to, jak gdyby na 
niemal każdym obszarze kultury współczesnej anioły brały odwet za 
lata istnienia na granicy niebytu.

7 Oto wybiórcza lista popularnych książek wydanych w Polsce w ostatnich la
tach: P. O'Sullivan, Wszystko o aniołach, Gdańsk 1993; D. Conolly, W poszukiwaniu 
aniołów. Niezwykłe relacje wybranych przez anioły, Bydgoszcz 1994; E.E. Freeman, 
Wybrani przez anioły. Prawdziwe spotkania niebiańskiego rodzaju, Bydgoszcz 1994; J.W. 
Anderson, Anielskie drogi. Prawdziwe historie o gościach z niebios, Gdańsk 1994; E.E. 
Freeman, Uzdrowieni przez anioły, Bydgoszcz 1995; S. Burnham, Księga aniołów, 
b.m.d.

8 Oto kilka wybranych, na chybił trafił, przykładów: You're my angel come and 
save me tonight (Aerosmith); Gdyby ból co czuję / mógł uskrzydlać / byłabym w oknie 
twym cieniem anioła stróża (Kayah); Co czwartek mój anioł stróż pukał do losu drzwi 
(Hey); Aniołowie powoli wracają do nieba/a my na dole patrzymy z góry (Armia).

9 Por. http://www.netangel.com: Letters on Angels on the Net, My „Guardian 
Angel", Dancing with Angels.

Zjawisko to nie uszło uwagi czułych obserwatorów zmian zacho
dzących we współczesnej duchowości. W jednym z odcinków publi
kowanej nieregularnie, wielce frapującej Prywatnej historii poezji Mał
gorzaty Baranowskiej, bohaterami są aniołowie. Refleksje na temat ich 
zaskakującego powrotu pojawiają się w pamiętnikarskich zapisach 
kilkakrotnie:

http://www.netangel.com


Powrót Anioła Stróża. O dwuznaczności kiczu religijnego 135

„811995
Coś słyszę, że w Ameryce anioły rozwijają skrzydła.
9 11995
Są okresy bardziej i mniej anielskie. I to idzie przez całą historię ludz

kości. Nie ze względu na nagłe przeanielanie się ludzi, jak je rozumiał 
Słowacki, ale z powodu uwagi poświęcanej aniołom.

W każdym razie w tej chwili powrót aniołów (które wcale nie odcho
dziły) na całym świecie. Trudno dociec, dlaczego wśród tych wojen i ma
łoduszności. Powrót do wyobraźni i do uczuć. Za chwilę i tu będziemy 
mieli potop aniołów jako, paradoksalnie, etap przeszczepiania żywcem 
czego się da z Ameryki. Druga fala po horrorze? W Ameryce wysyp nie
możliwy aniołów.

1511995
W głębi duszy myślałam, że anioły podniosą się stąd, z tego mistycy- 

zującego, słowiańskiego grajdoła. Czekałam. A tu nie. Z Ameryki ta fala 
nadejdzie chyba.

1711995
Może jednak z tą statystyczną demokracją, jaka się tu pleni, jaka nie 

czci nic oprócz ilości głosów, a także z tym pseudoliberalizmem (...) może 
z tym wszystkim i anioł się przemknie.

Bo przecież wziąwszy nawet pod uwagę jedynie Anioła Stróża - po
nieważ ma go każdy, nawet w anioły nie wierzący - statystycznie, demo
kratycznie jest ich większość.

Nawet trudno by nazwać taką większość. Byłaby to raczej »wszyst- 
kość«. No tak, ale nawet wierzący w Boga z trudem się do aniołów przy
znają, a Anioła Stróża zostawiają za sobą w dziecinnym pokoju"10.

M. Baranowska, Prywatna historia poezji, „Twórczość", nr 6/1996, s. 156.

Aniele Boży, stróżu mój...

Wspomniana w ostatnim z przytoczonych zapisów postać Anioła 
Stróża jest wyjątkowo dobrym przykładem, na którym zaobserwować 
można opisany przed chwilą, idący dwoma torami, proces zmian 
w angelologicznej wyobraźni. Z jednej strony, niewiara w jego realne 
istnienie (dziedzictwo wąsko pojmowanego racjonalizmu daje znać 
o sobie), z drugiej, jego autentyczne życie w wyobraźni masowej, 
a przynajmniej tęsknota za jego obecnością. Wydaje się przy tym, że 
żaden z - rodzajów?, gatunków?, postaci? - aniołów nie ma tak in
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fantylnych konotacji we współczesnym myśleniu, jak właśnie Anioł 
Stróż. Słusznie zauważa się, że nasza wyobraźnia religijna, w pierw
szym odruchu odsyła go do dziecięcego pokoju, uznając, że jest to 
najstosowniejsze dla niego miejsce11. To oczywiście nie przypadek. 
Pierwsze skojarzenia z postacią Anioła Stróża wywołują w pamięci 
najbardziej bodaj rozpowszechniony obrazek z popularnej ikonografii 
katolickiej: zawieszona nad przepaścią kładka, po której przechodzi 
para dzieci, za nimi anioł, cały ze zwiewnej biało-liliowej materii, 
czuwa nad ich bezpieczeństwem; w innej edycji, obrazującej Anioła 
Stróża w czasie swych rutynowych obowiązków, pochyla się on tkli
wie nad dzieckiem zrywającym różę z ukwieconej łąki, złote skrzydła 
anielskie opromieniają niewinne lico...

11 Podobnie pisał o tym Adam Szostkiewicz w jednym z pierwszych 
w ostatnich latach publicystycznych tekstów na ten temat: „Wiara w aniołów 
może być dobrym probierzem, ilu z nas odczuwa niechęć lub rozbawienie, ze
tknąwszy się z próbą poważnego traktowania idei anioła stróża. Ilu z nas uważa, 
że to dobre dla dzieci, i to niedużych, że to objaw niedojrzałości - by nie rzec - 
infantylizmu życia duchowego", Esej dla Anioła Stróża, „Tygodnik Powszechny", 
nr 8/1988, s. 7.

12 Drabina Jakubowa. Z o. Janem A. Kłoczowskim OP rozmawia A. Sporniak, „Ty
godnik Powszechny", nr 39/1996.

Przykłady tego typu przedstawień można zapewne mnożyć, nie 
zmienia to faktu, że każdorazowo utrzymane są one w podobnej styli
styce: słodycz, infantylizm, naiwność. Zbyt rzadko, o ile w ogóle, 
teologowie zwracali uwagę na niezwykle istotne dla spłycenia i zba- 
nalizowania wrażliwości angelologicznej zjawisko, jakim była (i jest) 
popularna wizualizacja postaci aniołów. Jan A. Kłoczowski, łącząc 
osłabienie wiary w anioły z przerostem myśli racjonalistycznej, rów
nocześnie bardzo celnie wskazuje na negatywną rolę, jaką odegrała 
w tym procesie fatalna ikonografia:

„Gdy w muzeach oglądam wspaniałe korowody bogów, rzeźbione 
przez Babilończyków czy Asyryjczyków, gdy widzę tam olbrzymią 
uskrzydloną postać ludzką lub zwierzęcą, to figury te przemawiają do 
mojej wyobraźni swoją potęgą i mocą. Natomiast, gdy weźmiemy np. 
XIX-wieczną ikonografię (żeby nie zwalać wszystkiego na barok), wraże
nie jest dość żałosne. Kiedyś naraziłem się słuchaczom na kazaniu, gdy 
niektóre malarskie przedstawienia Aniołów Stróżów określiłem, jako 
skrzyżowanie grubej baby z gęsią"11 12.
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Wywodzący się w dużej mierze z ubiegłowiecznej ikonografii kanon 
obrazowania postaci Anioła Stróża postawić można, całkiem zasad
nie, w jednym szeregu obok oleodrukowych i makatkowych obraz
ków należących do żelaznego repertuaru świeckiej ikonografii popu
larnej: łabędzia moczącego swe piórka w lazurowych wodach jeziora 
bądź też jelenia, który z odchyloną w tył głową porykuje tęsknie na 
śródleśnej polanie. Przedstawienia te bowiem, mimo oczywistych 
różnic tematycznych, uchodzą nie od dzisiaj za przejaw bezguścia, 
złego smaku i kiczowatej estetyki.

Nie od dziś także przesłodzony obraz Anioła Stróża bywał obiek
tem literackiej kontestacji. Niezrównanym przykładem jest tu opo
wiadanie Sławomira Mrożka Wina i kara, w którym Anioł Stróż rezy
gnuje z przypisanych mu przez tradycję cech - dobroci, łagodności, 
bierności - i poirytowany swoją zwyczajową bezsilnością przystępuje 
wreszcie do czynu. Zemsta na krnąbrnym grzeszniku będzie taka, jak 
osoba anioła: słodka. Z kolei, w jednym z wierszy Jana Twardowskie
go zostaje odwrócona i ironicznie strawestowana klasyczna topika 
związana z przedstawianiem Anioła Stróża, który tutaj:

nie strzeże nikogo jak na obrazku 
przewraca kładkę po której idę 
rzuca w przepaść na zbitą głowę 
pyta-jak leci..."13

J. Twardowski, nie - anioł stróż [w:] Miłość miłości sztuka, Warszawa 1999.

Filmowe pop-anioły

W związku z obserwacją powrotu aniołów do współczesnej wyobraź
ni masowej, nie może dziwić ich obecność w kinie popularnym. 
W ostatnim czasie pojawiło się na kasetach wideo kilka co najmniej 
filmów produkcji amerykańskiej - „Z Ameryki ta fala nadejdzie chy
ba"! - w których, w jednej z głównych ról, spotkać można postacie, 
w mniejszym lub większym stopniu przypominające tradycyjny wize
runek Anioła Stróża. W znakomitej większości są to filmy opatrzone 
etykietą „komedie". Pozostawiając na razie ten znaczący fakt bez ko
mentarza, przyjrzyjmy się bliżej trzem z nich.
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W Aniele na ziemi (Earth Angel, reż. J. Napolitano, 1991) bohaterka, 
licealistka, ginie w wypadku samochodowym. Po śmierci idzie do 
nieba, wyglądającego dokładnie tak, jak sala balowa, w której odby
wała się jej studniówka (z tą różnicą, że ta niebiańska cała jest 
w śnieżnej bieli) - to na tę właśnie zabawę nie zdążyła dojechać. 
W niebie otrzymuje polecenie powrotu na ziemię i wypełnienia misji, 
której cel nie jest zrazu dokładnie określony. Dla wszystkich, z wyjąt
kiem dziewczyny, która kupuje zniszczony we wspomnianym wy
padku samochód, jest niewidzialna. Wpływając czynnie na bieg wy
padków, doprowadza do happy endu: połączenia mijających się wciąż 
dwojga ludzi, którzy bez jej udziału nie mają szans na spotkanie. Po
nieważ w niebie nie ma rzeczy niemożliwych, toteż w nagrodę odby
wa upragniony taniec na białym obłoku z Jamesem Deanem - nie
boszczykiem, pozostającym, tak jak i ona, w radosnym nastroju 
i świetnej formie fizycznej.

Nieco podobne do poprzedniego zawiązanie akcji spotykamy 
w filmie Prawie jak Anioł (Almost an Angel, reż. J. Cornell, 1990). 
W wyniku potrącenia przez samochód, w szpitalu umiera mężczyzna. 
Dostaje się do nieba, które w tym przypadku ma formę bezkresu wy
pełnionego kłębiącym się białym dymem. Poprzez mleczne opary 
przebijają się słodkie anielskie pienia. Mężczyzna okazuje się złodzie
jem, notorycznym recydywistą. Od Boga Ojca, siwego starca z brodą, 
ubranego w biały kitel i upozowanego na lekarza w trakcie obchodu, 
który posturą przypomina - wedle słów samego bohatera - Charltona 
Hestona, otrzymuje propozycję odkupienia swoich win i udania się 
na ziemię jako anioł miłosierdzia. Propozycja zostaje przyjęta. Na 
ziemi pojawia się jako czyniący dobro anioł. Jest dla wszystkich wi
dzialny i chociaż, co prawda, nie lata, ma kuloodporną naturę.

W Rezerwowym Aniele Stróżu (Angels, reż. W. Dear, 1994) anioły 
pojawiają się już w postaci kanonicznej: w białych szatach, z aureolą 
i ze skrzydłami, które pozostawiają za sobą mgłę złotego pyłu. Na 
ziemię przyleciały na prośbę chłopca sieroty, który ma nadzieję, że 
pomogą one „jego" drużynie baseballowej „Angels", pozostającej 
chronicznie na ostatnim miejscu w tabeli, w osiągnięciu ligowego 
mistrzostwa. Ta radykalna odmiana może też całkowicie zmienić jego 
życie. Całym przedsięwzięciem zawiaduje Al - ubrany w biały pod
koszulek, dżinsy i czapkę baseballówkę Anioł Stróż. Zdolność widze
nia aniołów, co znamienne, ma tylko chłopiec (wątek zbieżny, o ile 
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wolno porównywać małe z wielkim, z Niebem nad Berlinem Wima 
Wenedersa). Większość z kontaktujących się z nim dorosłych traktuje 
jego opowieści jak niegroźne maniactwo lub przywidzenie.

We francuskiej komedii - tym razem z obiegu kinowego - Anioł 
Stróż (Les Anges Gardiens, reż. J.-M. Poire, Ch. Clavier, 1995) pojawiają 
się inne jeszcze postacie Aniołów Stróżów. Paryski cwaniak i ksiądz 
katolicki zamieszani zostają niechcący w aferę, w której w grę wcho
dzą duże pieniądze. Obaj mają swoich aniołów - sobowtórów. Pra
wem komediowej inwersji, pierwszy z bohaterów sprowadzany jest 
usilnie przez swego Anioła Stróża na dobrą drogę, drugi - w licznych 
podejściach kuszony jest przez swojego anioła do złego. Sobowtór 
pierwszego, ubrany na biało, odznaczający się dobrocią, wyrozumia
łością i cierpliwością, wpisuje się w klasyczny schemat widzenia 
Anioła Stróża, sobowtór drugiego, odziany zostaje w czarną sutannę, 
ma naturę kpiarza i złośliwca, przypomina raczej kusiciela, anioła 
upadłego, Anioła Stróża â rebours.

Od początku istnienia kina byty zaświatowe były dla filmowców 
poważnym problemem. Duch, z natury rzeczy, mocno opiera się wi
zualizacji. Jak pokazać na ekranie coś, czego na zdrowy rozum poka
zać się nie da? W jaki sposób uniknąć tak niepożądanej jednoznaczno
ści i prostactwa, jak, nie narażając się na oskarżenia o naiwność i nie 
ryzykując popadnięcia w śmieszność, sfilmować niewidzialne? Od
powiedzi, jakie dawała sztuka filmowa, bywały skrajnie różne: od 
dyskretnej, ledwie zasugerowanej obecności rzeczywistości ponad- 
empirycznej, po łopatologiczne produkcje nadające światu niewi
dzialnemu całkiem widzialne i dobrze znajome ziemskie kształty. 
W zetknięciu z eteryczną materią ducha, kino (podobnie jak i inne 
sztuki wizualne) nieustannie narażone jest na pogrążenie się w wizu
alnych łatwiznach, w estetyce kiczu.

Jak zatem sfilmować Anioła Stróża, wedle tradycji katolickiej istotę 
niematerialną i bezcielesną? W przedstawionych filmach, jak widzie
liśmy, próbowano poradzić sobie z tym kłopotem na różne sposoby. 
Anioł Stróż już to przybiera realną, podpadającą pod zmysły postać 
ludzką, ma jednak zdolność przenikania przez materię, już to staje się, 
dostrzegalnym tylko przez wybranych, bytem na pograniczu realno
ści - zjawą. W tym drugim przypadku, wyglądem przypomina do
kładnie swoich pobratymców z dewocyjnych obrazków dla dzieci: 
jasne szaty, skrzydła, aureola, dobrotliwy wyraz twarzy... Film od
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wołuje się tu do dobrze znanych i oswojonych przez współczesną 
wyobraźnię masową typów ikonograficznych. Nie ma co do tego 
wątpliwości, że wyobrażeniami uchodzącymi powszechnie za kicz 
posłużono się tu świadomie, co mogłoby wskazywać, że gra wytar
tymi cytatami, estetycznym banałem i kiczowatymi przedstawieniami 
nie jest zastrzeżona jedynie dla kina uchodzącego za szczyt intelektu
alnej rafinady (por. choćby filmy Almodovara czy Lyncha), ale wi
doczna jest również w twórczości popularnej. Przecież ironicznie 
sportretowane niebo w Aniele na ziemi niewiele tylko ustępuje temu, 
które pokazane zostało w jednej z ostatnich sekwencji Monty Python's 
The Meaning of Life, będącej w całości antologią zbanalizowanych wy
obrażeń o zaświatach, a Bóg Ojciec z Aniołów spokojnie mógłby kon
kurować z jego odpowiednikiem z „zaświatowego" fragmentu Orkie
stry Zbigniewa Rybczyńskiego.

Również i twórcy kina popularnego najwyraźniej świadomi są 
faktu, że mówiąc o zaświatach, jeśli chcą być rozumiani, posługiwać 
się mogą jedynie ujętymi w ironiczny nawias konwencjonalnymi ob
razami, takimi, które mają postać wizualnych liczmanów. Dzieje się 
tak dlatego, że współczesna wyobraźnia religijna aż za dobrze zdaje 
sobie sprawę z nieadekwatności tradycyjnych wyobrażeń i przedsta
wień rzeczywistości zaświatowej i duchowej, ale nie wynalazła jesz
cze żadnych nowych ekwiwalentów, które mogłyby satysfakcjonować 
wrażliwość wykarmioną na abstrakcyjnych prawdach nauki. I dlatego 
właśnie, w obecnym stanie zawieszenia, przejściowości w kulturze, 
czytelne są przede wszystkim obrazy dobrze sprawdzone, ale równo
cześnie tak podane, by nikt nie oskarżył ich o prostoduszną naiwność. 
Obie strony w tym spektaklu, twórca i widz, biorą udział w tej iro
nicznej grze na równych prawach.

We wspomnianych filmach bardzo wyraźnie ujawnia się dwu
znaczna natura kiczu. religijnego. Z jednej strony przedstawienia tego 
rodzaju oskarżane są - do pewnego stopnia słusznie - o wszelkie 
możliwe grzechy: wtórność, drugorzędność, płaskość, miałkość, 
brzydotę, łatwość, banał i trywialność, z drugiej zaś, ich obecność, 
nawet w formach prześmiewczych, ironicznych, strawestowanych 
i sparodiowanych w różnych obszarach twórczości współczesnej, jest 
czułym detektorem zbiorowych pragnień, nadziei i lęków. Ma więc 
wartość poznawczą. Jest ponadto mocnym świadectwem na rzecz 
tezy, iż zadawane od stuleci podstawowe pytania egzystencjalne nie 
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zniknęły nagle z pola świadomości i nie uległy przedawnieniu, zmie
niły jedynie formę przekazu. Filmy z Aniołem Stróżem w roli głów
nego bohatera wciąż stawiają nas, ludzi wieku niewiary, chcemy czy 
nie, wobec elementarnych kwestii: Jak jest tam, „po drugiej stronie"? 
Czy śmierć kończy wszystko? Jak istnieje niebo? Kto w nim mieszka? 
(James Dean na pewno, ale bohater Prawie anioła próbuje dopytać 
swojego Szefa o nurtujący go od dawna problem: „jak to właściwie 
jest z Elvisem?"). Jak wygląda Bóg? Kim są aniołowie? Czy rzeczywi
ście każdy ma swojego Anioła Stróża? Czym jest Opatrzność? Itd. 
itd... Owszem, udzielane w nich odpowiedzi składają się być może na 
mało wyrafinowany wykład teologii dla ubogich, mają też wyraźny - 
w typie książek Raymonda Moodyfogo - podkład optymistycznej 
konsolacji. Przy tym, podawane są one z niedającą się ukryć bojaźnią, 
bo przecież zastosowana w filmach konwencja komediowa to znana 
taktyka oswajania nieznanego. Śmiech, żart i kpina to częste 
w ekspresji religijnej próby neutralizacji spotkania z rzeczywistością, 
która wykracza poza granice zakreślone przez ratio. Filmy te pene
trują treści świadomości (czy może raczej: nieświadomości), które 
z racji tego, że uznawane są za naiwne bądź śmieszne, z rzadka do
chodzą do głosu w sztuce „wysokiej". Gdy chodzi o sztukę filmową 
ostatnich lat, Niebo nad Berlinem, subtelny i wielowarstwowy traktat 
teologiczny o aniołach, można uznać za wyjątek potwierdzający opi
saną regułę.

Pytania o kicz

Jest jakaś łatwość w posługiwaniu się pojęciem kiczu. Mówimy cza
sem: „to przecież zwyczajny kicz" i pozostajemy w błogim przekona
niu, że rzecz, o której mowa, została wystarczająco scharakteryzowa
na i wyjaśniona. Kicz, jak wiadomo, nie ma dobrych notowań. Na
zwanie czegoś kiczem z punktu deprecjonuje obiekt tak zakwalifiko
wany i w zasadzie kończy dyskusję. Ale w tym właśnie miejscu za
czynają się kłopoty. Mimo bogatej literatury przedmiotu, traktującej 
o różnych postaciach i wymiarach kiczu, od estetycznego po egzy
stencjalny (A. Banach, P. Beylin, H. Broch, G. Dorfles, W. Hoffman, 
M. Kundera, A. Moles), daleko do jednoznacznych i klarownych defi
nicji tego pojęcia. Co to jest kicz? Gdzie się zaczyna, a gdzie kończy? 
Czy można o nim mówić w odniesieniu do dalekiej przeszłości, czy 
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też jest to uboczny efekt niedawnej rewolucji technicznej? Czy kicz ma 
właściwości stałe, czy jest historycznie zmienny? Kto ustala i decydu
je, co jest kiczem, a co nim nie jest? Czy owe czynności klasyfikacyjne 
mówią tylko o przedmiocie, czy może równie dobrze charakteryzują 
ich autorów? Same wątpliwości14.

14 O niezwykłej karierze kiczu w kulturze współczesnej, jak też o trudnościach 
w jego definiowaniu zob. ważną i daleką od ferowania jednoznacznych wyroków 
książkę Marii Poprzęckiej, O złej sztuce. Warszawa 1998.

15 J.J. Lipski, O dekanonizację świętej szmiry, „Znak", nr 353/1984, s. 466.

W odniesieniu do rozważanego tu kiczu religijnego, rozstrzygnię
cie tych kwestii wymaga szczególnej delikatności. Obrazy i przedsta
wienia bowiem, określane jako kicz religijny (ze zrozumiałych wzglę
dów ograniczam się tylko do przykładów wizualnych), próbują zmie
rzyć się ze zjawiskami duchowej natury, a w tych sprawach trudno 
o sądy proste i jednoznaczne. Są dobre racje na poparcie tezy o ko
nieczności wyraźnego rozróżniania między prawdziwą i wartościową 
sztuką religijną a tym, co jest tylko jej protezą i kłamliwym pozorem. 
Formułuje się je najczęściej z pozycji normatywnych i hierarchizują- 
cych. Powiada się, że kicz religijny to sacrum fałszywe, skarlałe, dające 
co najwyżej namiastkę przeżycia religijnego. W ważnym swego czasu 
pamflecie na dominującą w Kościele katolickim estetykę szmiry, Jan 
Józef Lipski stwierdzał mocno i kategorycznie: „Jeżeli jest Bóg, to kicz 
jest przeciwko niemu"15. Kicz skutecznie bowiem zamyka jedną 
z dróg do Niego prowadzących, jest ułudą i oszustwem duchowym. 
Kiczu nie można tolerować. Przeciwnie: trzeba nazywać go po imie
niu i usuwać w miarę możliwości z pola widzenia. Charakterystyczne 
przy tym, że te ostrzeżenia płyną nie z ust szerokich rzesz wierzą
cych, ale formułowane są w wypowiedziach sympatyzujących z reli- 
gią intelektualistów.

Nie kwestionując zasadniczo intencji wyrażonych w tym tekście, 
można, jak sądzę, już bez lamentów i zacietrzewienia, odkryć inną, 
nie tylko złowrogą stronę kiczu religijnego. Nie chodzi w żadnym 
wypadku o jego obronę, a jedynie o chęć zrozumienia. Otóż, wydaje 
mi się, że w obrazkach, które w oczach znawców i koneserów ucho
dzą za kicz i estetyczną tandetę, jest jakaś prawda o esencjalnej i nie- 
redukowalnej słabości ludzkiej natury. O tym, że odległość dzieląca 
od niewidzialnego jest duża, a nasza wyobraźnia uwięziona w for
mach widzialnych konstruuje tę „całkiem inną" rzeczywistość na 
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swoją miarę, bo innej po prostu nie ma. O tym, że natura ułomna nade 
wszystko ułomne owoce wydaje (arcydzieło jawi się więc jako kropla 
w morzu tandety), co potwierdzałoby mało może budującą, ale celną 
formułę Kanta, iż „z pokrzywionego drzewa człowieczeństwa nic 
prostego wyciosać się nie da". O tym, że wiara posiłkująca się kiczem 
może być równie szczera i prawdziwa jak ta, która nigdy nie schodzi 
poniżej arcydzieł, i nie ma aparatury, która by pozwoliła precyzyjnie 
określić stopień żarliwości jednej i drugiej. O tym wreszcie, że nie 
mogą istnieć żadne obiektywizujące definicje kiczu, także religijnego, 
ponieważ kicz jest zawsze w oku patrzącego, a wszelkie konstrukcje 
intelektualne są wobec tego faktu wtórne.

I na koniec jeszcze, domagające się wyjaśnienia, ważne pytanie po
stawione przez Małgorzatę Baranowską: skąd właśnie teraz taki nad
miar aniołów, „dlaczego wśród tych wojen i małoduszności?". Mało, 
być może, finezyjna odpowiedź mogłaby brzmieć: właśnie dlatego. 
Jeśli prawdziwa jest teza Junga, że sztuka dostarcza danej epoce ta
kich bohaterów, takich postaci, których brak jest szczególnie odczu
walny w świadomości zbiorowej i że pełni wobec niej funkcje kom
pensacyjne, to diagnoza ta jest szczególnie trafna w odniesieniu do 
twórczości popularnej. Kino klasy B, prezentując swoją niewyszukaną 
teologię, wskazuje, samo o tym nie wiedząc, na to, czego naszej kultu
rze naprawdę brakuje. „Wśród tych wojen i małoduszności" nade 
wszystko brak poczucia stabilności, bezpieczeństwa, jakiejś, efeme
rycznej nawet, gwarancji ładu i sensu. Anioł Stróż, niechby w aureoli 
i ze złotymi skrzydłami, przychodzi do nas z dobrą nowiną. Oferuje 
towar, którego deficyt jest tak dojmująco dokuczliwy16.

16 Z ostatnich publikacji angelologicznych zwraca uwagę: A.J. Skowronek, 
Aniołowie są wśród nas, Warszawa 2001; zob. też niezwykle frapujący esej Ireneusza 
Kani, Do czego są nam potrzebne anioły? [w:] tegoż, Ścieżka nocy, wybór i oprać. 
Ł. Tischner, Kraków 2001, s. 253-262.





Grzeszne manipulacje”. Przypadek Orlan

Czy przeczuwacie ból, cierpienie głuche, nie- 
wyzwolone, zakute w materię cierpienie tej pałuby, 
która nie wie, czemu nią jest, czemu musi trwać 
w tej gwałtem narzuconej formie, będącej parodią?
Bruno Schulz, Traktat o manekinach. Ciąg 
dalszy

Obserwacja, nie tak dawno jeszcze aspirująca do miana odkrywczej, iż 
przestrzeń życia codziennego wypełniona jest po brzegi ciałem, osią
gnęła obecnie poziom czerstwego banału. Dzisiaj nie trzeba już niko
go przekonywać, że kultura współczesna najwyraźniej zdeifikowała 
ciało. Stało się ono przedmiotem kultu, ma swoje świątynie. W tych 
szczególnych miejscach, w mnożących się w postępie geometrycz
nym: gabinetach masażu, siłowniach, salonach kosmetycznych, gabi
netach chirurgii plastycznej, odprawia się rozbudowane i wyszukane 
obrzędy ku czci ciała. Zewsząd otaczają nas rozmaite jego wizerunki: 
od idealnego zmysłowego ciała reklamy, przez emanujące erotyzmem 
i krwią ciało filmowe, po martwe bądź zmasakrowane ciała „ofero
wane" w telewizyjnych newsach. Hipertrofia ciała w różnych obsza
rach kultury współczesnej jest bezdyskusyjnym faktem. Niewyklu
czone, że może właśnie ciało - sposoby obchodzenia się z nim, myśle
nia o nim, przedstawiania go - jest znakiem firmowym drugiej poło
wy upływającego stulecia, a zwłaszcza jego zdyszanej i konwulsyjnej 
końcówki.

„Nic się nie zmieniło / Ciało drży, jak drżało / Przed założeniem 
Rzymu i po założeniu / W dwudziestym wieku przed i po Chrystu
sie"1. Czy rzeczywiście „nic się nie zmieniło", czy ciało współczesne 
niczym nie odróżnia się od tego sprzed stuleci, czy choćby od tego 
z ubiegłego wieku? Obok wspólnoty elementarnego doświadczenia 
egzystencjalnego, ciała w bólu, w chorobie, cierpieniu, istnieją rów
nież wyraźne znaki świadczące o odmienności i pod pewnymi 
względami wyjątkowości sytuacji ciała w kulturze współczesnej.

1 W. Szymborska, Tortury [w:] Ludzie na moście, Warszawa 1988, s. 28.
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Spośród kilku istotnych znaków szczególnych, tej radykalnie nowej 
przestrzeni ideowej, w której funkcjonuje ciało współczesne - wy
mieńmy tu przykładowo jego wizualizację, fragmentaryzację czy kon
sumpcyjny wymiar cielesności - wychwycić można jeden, może naj
wyraźniej rzucający się w oczy. Dostrzec go nietrudno w dominują
cych obecnie wzorach zachowań i rozprzestrzeniających się modach 
kulturalnych. Otóż, rosnąca wiedza o ludzkiej fizjologii i możliwości 
techniki medycznej sprawiły, że ciało przestało być - jak to bywało 
jeszcze w niedalekiej przeszłości - ciałem „gotowym", raz na zawsze 
danym. Od niedawna zaczyna być pojmowane jako materia podatna 
w niemal nieograniczonym stopniu na formowanie, rzeźbienie, 
nadawanie mu pożądanych kształtów. Ciało, wedle dość powszech
nie wyznawanego, acz rzadko formułowanego wprost poglądu, zo
stało wyzwolone z fatalizmu.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa prorokować można, że dla 
przyszłego badacza historii ciała i cielesności w dwudziestym stule
ciu, rok 1990 okaże się datą znaczącą i to z paru powodów. W tym 
bowiem roku francuska artystka - precyzyjniej i ostrożniej byłoby 
chyba powiedzieć: osoba, która w oczach własnych i części krytyki 
za artystkę uchodzi - występująca pod pseudonimem Orlan, rozpo
częła serię bezprecedensowych i skandalizujących happeningów, któ
rych głównym obiektem stało się jej własne ciało. Nie jest to, rzecz 
jasna, przypadek w naszym wieku szczególnie odosobniony, jednak 
rodzaj, skala i krańcowość przedsięwzięcia absolwentki paryskiej 
Akademii Sztuk Pięknych prowokują, aby bliżej się przyjrzeć znacze
niu jej poczynań. Detaliczne studium tego przypadku pozwoli, jak 
sądzę, wniknąć głębiej w intencje dzisiejszego odwrotu od cielesnego 
fatalizmu.

Skóra jest rozczarowaniem

Zagłębmy się wraz z Orlan w archeologię jej nadzwyczaj śmiałego 
projektu:

„Miałam czterdzieści trzy lata, połowa życia, jeśli myśleć optymistycz
nie. Zawsze w pracy wykorzystywałam swoje ciało i wygląd. Uznałam, że 
czas już zacząć działać bardziej zdecydowanie, przerobić się od stóp do 
głów, przekomponować w kobietę idealną, na wzór tych, które istniały 
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u starych mistrzów. Czy przy pomocy komputera i chirurgii nie mogła
bym się upodobnić, rys po rysie, do całej kobiecej mitologii?"2.

2 Sztuka stała się ciałem, „Forum", nr 15(1342)/1991, s. 20 (przedruk z: „Actuel",

4 Tamże.

Najważniejszą rolę w pragnieniu zmiany swojego wizerunku ode
grało u Orlan poczucie niedopasowania zewnętrznej powłoki ciele
snej i psychicznego wnętrza:

„Zapamiętałam artykuł pewnego psychoanalityka, który pisał, że skó
ra jest rozczarowaniem. Skórę ma się tylko jedną. Zdarzają się nieporo
zumienia: można mieć skórę krokodyla, a być pieseczkiem. Można być 
kobietą w skórze mężczyzny. Można być białym pod skórą Murzyna. 
Chciałam zredukować ten rozziew między formą i wnętrzem, jednym 
słowem, stać się prawdziwą od stóp do głów, aż po duszę. Bo żeby móc 
funkcjonować jako artystka, skonstruowałam sobie osobowość buldożera, 
ekstrawertyka, czasem agresywnego, o zaniżonej wrażliwości. Ta osobo
wość uwierała mnie jednak. Chciałam się odnowić w postaci kogoś deli
katniejszego. Śniłam o nieśmiałości, o czułości"3.

Materiał do pracy twórczej był, chciałoby się rzec, pod ręką:

„Tworzywo miałam, było nim moje ciało. Teraz trzeba było szukać 
w słynnych obrazach, na los szczęścia, sposobu przetransformowania 
mojego ciała w dzieło sztuki. To nie było łatwe. Posłużyć się jednym mo
delem, czy to by nie oznaczało zatracenie siebie? To równie głupie, jak 
gdyby zrobić z siebie kopię Brigitte Bardot"4.

Odrzucając prostackie i jednostronne rozwiązania niegodne praw
dziwego twórcy, Orlan sięga do tradycji mitologicznej, penetruje mu
zealne sale, by tam szukać imion i obrazów kobiet idealnych, które 
mogłyby posłużyć jako wzorce do skopiowania:

„No więc zaczęłam grzebać w mitologii. Od razu zastanowiła mnie 
postać Diany, niepokornej wobec bogów i ludzi, która przemierza lasy 
i pola, boginię natury dla starożytnych Włoch. Podobała mi się. Ale kiedy 
zdałam sobie sprawę, że chętnie zabijała nimfetki, którymi się otaczała, 
przestała mnie tak zachwycać... Musiałam zmiękczyć jej postać, łącząc ją 
z inną, którą też znalazłam w Luwrze: Psyche, ukochana Kupidyna, o któ
rą była zazdrosna Wenus, bezbronna, jednak uratuje ją miłość. Później 
spodobał mi się obraz Martiala Raysse, prosty i przyjemny, z Psyche sie

styczeń 1991).
3 Tamże.
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dzącą, małą, bardzo sympatyczną Psyche, która reprezentuje to, co jest 
w nas wszystkich zbyt delikatne, zbyt bezbronne. Jak stworzyć syntetycz
ną postać, jak je »skrzyżować« i jak stać się pierwszym dziełem sztuki 
ciała? Oczekiwałam, że się uda. Spodziewałam się jakiejś spójnej całości. 
Posłużyłam się komputerem, by uzyskać makietę mojej nowej twarzy. 
I wybrałam Europę - Fenicjankę porwaną przez Zeusa. Niestety, Europę 
pokazuje się często odwróconą, nie widzi się jej dokładnie. Połączyłam jej 
obraz, który zrobił Gustaw Moreau z obrazem Bouchera i tak uzyskałam 
usta. Istnieje też bardzo znana Wenus Boticcellego, w której zawierają się 
narodziny i odrodzenie. I Gioconda, nieunikniona i dwuznaczna, bo po
dejrzewa się, że modelem nie była kobieta... Od Giocondy zapożyczyłam 
czoło i rozmieszczenie włosów. Nos jednej, usta drugiej, czoło trzeciej"5.

5 Tamże.
6 Por. P. Leszkowicz, Orlan - obrazy kobiet, „Magazyn Artystyczny",

W momencie, kiedy sklejony przy użyciu grafiki komputerowej 
obraz kobiety idealnej był już gotowy, Orlan przystąpiła do właści
wego dzieła. Należało teraz, przy pomocy chirurga, nanieść na własną 
twarz detal za detalem, skomponowany z pietyzmem komputerowy 
wizerunek-hybrydę. Całość skomplikowanego technicznie przedsię
wzięcia zaplanowana została początkowo na siedem etapów. Osobno 
modelowany był nos, osobno czoło, osobno usta itd. Operacje doko
nywane na twarzy Orlan przypominają spektakle teatralne. Zarówno 
„pacjentka", jak i chirurdzy ubrani są w specjalnie na tę okoliczność 
przygotowane stroje (jeden z nich projektował Paco Rabanne). Na 
scenograficzny wystrój sali operacyjnej składają się powiększone 
fragmenty lub postaci z obrazów, z których odwzorowywane są po
szczególne detale. Operacji, stylizowanej na akt rytualny, towarzyszy 
dodatkowo muzyka i taniec, a „pacjentka" (pod miejscowym znie
czuleniem) recytuje hinduskie teksty odnoszące się do kultu bogini 
Kali, z charakterystycznym dla nich motywem ciała - niepotrzebnego 
kostiumu, którego należy się pozbyć6. Nieteatralne (to jest - nieuda- 
wane) są natomiast chirurgiczne cięcia lancetem, również i krwi nie 
zastępuje czerwona farba. W przypadku źle wykonanego zastrzyku 
znieczulającego może nastąpić częściowy paraliż, ze śmiercią włącz
nie. Naoczny, stuprocentowy realizm. Wszystkie etapy cielesnych 
zmagań Orlan są filmowane i wydawane na wideokasetach, toteż 
każdy, za stosowną cenę, może współuczestniczyć w krwawym 

nr 5(1)/1995, s. 171.
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przedstawieniu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży kaset zostają prze
znaczone na sfinansowanie kolejnych operacji. Nic się nie marnuje: 
zebrana do buteleczek krew, podobnie jak pozostałe po operacji ka
wałki skóry, traktowane przez Orlan jako swego rodzaju relikwie, są 
również do nabycia. Wszystko na pokaz. I wszystko na sprzedaż.

Przytoczone wypowiedzi „artystki" pochodzą z okresu między 
trzecią a czwartą operacją, a więc z tego czasu, kiedy jej dzieło nie 
było jeszcze gotowe. W oczekiwaniu na całkowite artystyczne speł
nienie, Orlan tłumaczy najgłębszy sens swoich zamierzeń:

„Będę zadowolona z mojego wyglądu, kiedy moje zdjęcie będzie od
powiadało obrazowi, który uzyskałam na komputerze. Wtedy pewnie 
rozpiszę konkurs. Zwołam europejskie agencje reklamowe. Wyjaśnię im: 
wymyślcie mi nowe imię, nowe nazwisko i pseudonim artystyczny. 
Zwrócę się do prawnika, by zainterweniował w prokuraturze, żeby mój 
nowy wygląd i nowe imiona widniały w moim dowodzie osobistym. 
Chciałabym się zmienić od A do Z, żeby wreszcie przypomnieć wizeru
nek, jaki sobie wytworzyłam. I zerwać z wizerunkiem mojej matki i na
zwiskiem mojego ojca"7.

7 Sztuka stała się..., s. 20.

Widać wyraźnie, że w całej, rozciągniętej na kilka etapów serii chirur
gicznych przedstawień, z antraktami bolesnego gojenia ran włącznie, 
nie chodzi jedynie o rezultat estetyczny. Stawką najwyższą w tej ry
zykownej grze jest nie tyle zwyczajne przefasonowanie kształtu twa
rzy, ile coś znacznie poważniejszego: całkowita transformacja tożsa
mości.

Sztuka (mięsa)?

Z przyjętej tu perspektywy w niewielkim stopniu interesuje nas, czy 
fenomen Orlan, jej l'art charnel (określenie autorki) łączą jakiekolwiek 
związki pokrewieństwa z tradycją powojennej body art, czy radykali- 
zuje ona jedynie pomysły poprzedników, czy tworzy zupełnie nową 
jakość, czy jest to istotny rozdział w historii sztuki współczesnej i czy 
w ogóle jej poczynania można nazwać mianem sztuki (byłaby to po 
prostu sztuka mięsa?), czy też mieszczą się one w kategorii działań 
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paraartystycznych?8 Mało zajmujące wydaje się również roztrząsanie 
kwestii, czy jej osobliwa twórczość mieści się jeszcze w kanonach 
normalności, czy też znajdzie się kiedyś jako spektakularne exemplum 
w podręczniku psychopatologii. Podobnie nie będziemy wchodzić 
w skomplikowane, z natury rzeczy, problemy intencji twórcy: czy 
u swych początków projekt Orlan był gestem czysto artystycznym, 
czy - jak chcą sceptycy - również, a może przede wszystkim pragnie
niem epatowania publiczności był podszyty. Nie będziemy także 
zastanawiać się, czy jej dzieło nie jest aby koronnym dowodem na 
rzecz fałszywości sławnego teorematu sformułowanego przez An
drzeja Dobosza w filmie Rejs, wedle którego „nie można być jedno
cześnie twórcą i tworzywem". Pozostawmy też na boku intrygującą 
z praktycznego punktu widzenia kwestię: czy wszystkie zamierzone 
operacje zostały uwieńczone powodzeniem, jak i to, w jakiej kondycji 
psychicznej i fizycznej pozostaje obecnie „pacjentka".

8 Por. rozważania na ten temat W. Juszczak, Fragmenty, Warszawa 1995; 
o sztuce i parasztuce zob. Dyskusja wokół książki „Art and Anarchy" E. Winda, 
„Znak", nr 469/1994, s. 100-110.

Zarówno działania francuskiej „artystki", jak i jej „dzieło" intere
sują mnie wyłącznie ze względów kulturowych: jako fragment euro
pejskiej historii myślenia o ciele i cielesności, historii wyobrażeń i idei 
na temat ciała, historii traktowania ciała i praktyk z nim związanych. 
W tak pojmowanej historii przypadek Orlan umieścić trzeba w miej
scu szczególnym. Jest to wyraźna cezura (łac. caesura - odcięcie, nacię
cie, część odcięta) w dotychczasowych dziejach ciała. W czym upa
trywać specyfiki happeningów francuskiej ekscentryczki, gdzie tkwi ich 
wyjątkowość i drastyczność? Rzecz chyba nie w tym, że oto czyjeś 
ciało zostaje wystawione na działanie chirurgicznego lancetu. W do
bie coraz powszechniej dokonywanych - co nie znaczy: powszechnie 
akceptowanych - operacji plastycznych, w czasie których obróbce, 
często wielokrotnej, poddawane są różne fragmenty ciała (ekstremal
ne przykłady Michaela Jacksona, Cher czy Cindy Jackson), próby tego 
rodzaju coraz mniej dziwią. Może więc, jak się czasem sugeruje, cho
dzi o to, że skrywane dotąd w zaciszu sal operacyjnych zabiegi zo
stały przez Orlan wydobyte na jaw i pokazane z całą brutalnością: 
z cieknącą krwią, zwisającymi płatami skóry i fragmentami żywych 
tkanek. Jej działania byłyby tedy krytyką wymierzoną w kulturę 
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współczesną, w jej hipokryzję, która nakazuje tolerować operacje pla
styczne wtedy, kiedy widzimy ich skutki, zapominając równocześnie 
o ich krwawym przebiegu, a wyrażać stosowne obrzydzenie, kiedy 
możemy śledzić ich wiemy, dokumentalny zapis. Miałyby również 
unaoczniać żywy w patriarchalnej kulturze przymus narzucania ko
biecie „wyglądu idealnego", który jest w istocie projekcją męskich 
pragnień i wyobrażeń. Ceną za ujawnienie dwuznacznej i wstydliwie 
skrywanej sfery naszej prywatności jest społeczny ostracyzm i napięt
nowanie praktyk Orlan. Byłaby ona zatem nie tyle próżną i ekscen
tryczną artystką, ile odważną męczennicą „za sprawę", rewelatorką 
prawd zatajanych przez społeczeństwo. Nie tani ekshibicjonizm, ale 
szlachetna i altruistyczna misja społeczna stałaby u źródeł tego pro
jektu9.

9 P. Leszkowicz, dz.cyt.

Tego typu interpretacja - w założeniu rozumiejąca, współczująca - 
jakkolwiek uprawniona, ma jednak dość istotną wadę. Jest, mianowi
cie, tautologiczna. Bierze za dobrą monetę wypowiedzi artystki, po
wtarza je i wykorzystuje jako eksplikacje. Jej tezy i twierdzenia nabie
rają w tekście interpretującym mocy rozstrzygających i ostatecznych 
argumentów. Procedura taka, przez założoną akceptację, która zdaje 
się wykluczać wszelki sceptycyzm, niewiele w gruncie rzeczy tłuma
czy, niewiele wyjaśnia. W konsekwencji, wypowiedź krytyka rozu
mieć można przede wszystkim jako zgłoszenie akcesu do obozu ide
owego reprezentowanego przez Orlan. Niewykluczone również, że 
i jako gest promocyjny.

Spróbujmy pójść inną drogą i, przewrotnie nieco, wpisać działania 
Orlan w najzupełniej obce im konteksty. Wiąże się z tym, co oczywi
ste, zmiana języka opisu. Być może tym sposobem uda się zobaczyć 
coś innego i coś więcej niż tylko te treści, które dominują w krytycz
nych repetycjach.

Gnostycka hybris

„Mam skłonność do uważania swojego ciała za kostium". W swojej 
wypowiedzi Orlan nawiązuje do idei o wyraźnie dualistycznym ro
dowodzie. Niekoniecznie przy tym, w uzasadnieniu własnych działań 
trzeba od razu odwoływać się do tekstów tradycji hinduistycznej. Są 
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znacznie bliższe naszemu myśleniu europejskie odniesienia: filozofia 
orficka i platońska czy wczesnochrześcijańska gnoza z ich wyraźnie 
deprecjonującym sposobem pojmowania ciała. Wedle tych duali
stycznych antropologii, rozcinających radykalnie i nieodwołalnie 
jednostkę ludzką na duchowe „wnętrze" i materialną „zewnętrzną" 
powłokę, cielesny kształt jest czymś sztucznym, arbitralnie narzuco
nym, obcym. Dochodzi tu do głosu i zostaje zabsolutyzowane do
świadczenie własnego ciała, które najlepiej wyraża formuła: ciało nie 
jest mną. Ciało to przede wszystkim to, co mam. Jestem jego posia
daczem i mogę nim swobodnie dysponować. Ciało jest bytem istnieją
cym tak, jak istnieją rzeczy. Jest czymś wtórnym, niekoniecznym, 
niepotrzebnie dodanym do „prawdziwej" istoty człowieka, która 
należy do porządku duchowego. Ciało zafałszowuje, ciało przeszka
dza, ciało więzi. Jest tylko okazjonalnym i mocno uwierającym gor
setem mojego „ja". To, co „w środku", „wewnątrz", nie może się ade
kwatnie uzewnętrznić. Skóra, jak pamiętamy, jest dla Orlan wyłącznie 
rozczarowaniem: twardy pancerz krokodyla skutecznie skrywa 
w sobie delikatnego pieska. „Wnętrze" i „powierzchnia" pozostają 
wobec siebie w nieustannym konflikcie. W tym układzie dana nam 
twarz zamiast ujawniać i wyrażać „wnętrze", jest w istocie maską je 
skrywającą. Twarzy nie można się, co prawda, całkowicie pozbyć, ale 
można przekształcić ją tak, by nie stanowiła wiecznej przeszkody 
i zasłony naszego duchowego „ja". Jest w naszej mocy sprawić, aby 
twarz stała się adekwatnym środkiem wyrazu.

Te uwagi na temat ciała prowadzą do ogólniejszej konstatacji. Ideo
logia Orlan wydaje się modelowym wręcz wcieleniem, opisanej przez 
Erica Voegelina, postawy gnostyckiej10. Gnostycyzm w jego ujęciu jest 
zespołem przekonań nieodnoszących się jedynie do historycznej po
staci tego nurtu, ale przejawiających się z różną intensywnością 
w późniejszych epokach. Gnostyk niezadowolony jest ze swojego 
położenia. Świat jest źle urządzony, w samej naturze stworzenia tkwi 
strukturalna ułomność, ontyczna skaza. Stąd też bierze się radykalne 
potępienie bytu i histeryczna wobec niego nienawiść. Ale porządek 
ten nie jest dla umysłowości gnostycznej stanem koniecznym, nic nie 
zmusza, by go akceptować. Przeciwnie: gnostyk przekonany jest, iż 
w mocy człowieka jest zmiana tego stanu. Jego gorączkowy aktywizm 

E. Yoegelin, Nowa nauka polityki, przeł. P. Śpiewak, Warszawa 1992.



.Grzeszne manipulacje". Przypadek Orlan 153

ma tutaj swoje źródła. Odrzucając transcendentny autorytet, jest on 
sam dla siebie gwarantem prawdy, posiada tak wiedzę, gnosis, jak 
i metodę, umożliwiające przemianę istniejącego porządku. Gnostyk, 
nie uciekając się do protez religijnych, zbawia siebie na własną rękę. 
Jest to świecka, autosoteryczna, wizja zbawienia.

Antropologia Orlan chce uniknąć metafizycznych „przesądów" 
i mocno trzymać się ziemi, ale, paradoksalnie, jest od niej jak najbar
dziej daleka. W swej niechęci do cielesnej, materialnej strony ludzkiej 
egzystencji, proponuje w zamian angeliczny obraz człowieka, w któ
rym duchowe „wnętrze" ma zdecydowany prymat nad deprecjonują
cym je i ograniczającym ciałem. Ale bunt wobec fatalizmu cielesnego, 
ów fatalizm jeszcze bardziej wzmacnia i potwierdza. Orlan cały czas 
pozostaje w objęciach przeciwnika, z którym tak konsekwentnie 
i intensywnie walczy. Jej protest jawi się nie tyle jako przenikliwa 
diagnoza i krytyka współczesnej sytuacji ciała, ile raczej jako jej smut
ne świadectwo. Radykalizacja poczynań amatorów face liftingu nie ma 
w sobie żadnej mocy krytycznej. Szlachetny w zamiarach gest egzor- 
cyzmowania społecznego zła trafia w pustkę. Nikogo nie odstrasza, 
niczego nie uczy. Odsłania, ostatecznie, nie śmiałość przedsięwzięcia, 
nie odważny bunt wobec dyktatu Boga i Natury, ale podszyte narcy
zmem samooszustwo tkwiące u jego podstaw. Iluzją jest bowiem 
mniemać, że kolejne, choćby nie wiadomo jak wyszukane fastrygi na 
twarzy pozwolą uwolnić się od traumatycznego dziedzictwa prze
szłości, że przebywając w ludzkiej skórze, można łudzić się nadzieją 
boskiego samostwarzania. Twarz Orlan ujawnia ten, tak typowy 
dla postawy gnostycznej, rodzaj hybris, którą Simone Weil określiła 
jako pychę ciała polegającą na wierze, że „czerpie ono życie z siebie 
samego"11.

11 S. Weil, Wybór pism, oprać. Cz. Miłosz, Kraków 1991, s. 128.

Orlan z rozmysłem kreuje się na artystkę zbuntowaną, szokującą 
skandalistkę. Spektakularnie i z wigorem kontestuje niecne praktyki 
konsumpcyjnej kultury, a jednocześnie sama, jak widzieliśmy, pre
zentuje swoje operacje w najzupełniej komercyjnym opakowaniu. Ze 
swoich akcji robi telewizyjny show. Zatrudnia wziętych projektantów 
mody. Nagrane spektakle oferowane są w publicznej sprzedaży. Kol
portuje swój wizerunek za pomocą mediów, wchodząc, chcąc nie 
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chcąc (a chyba nie chcąc), w obszar działań rynkowych. Nie jedyna to 
niekonsekwencja.

„Sztuka" uprawiana przez Orlan, w zamyśle jawnie antyreligijna, 
chce uchodzić za prowokacyjną i bluźnierczą. Ma ona poczucie, że 
drastycznie narusza wsparte religijnym autorytetem, kulturowe tabu. 
Ale czy w świecie sztuki współczesnej, w którym normą staje się ła
manie tabu cielesnej nienaruszalności, w którym granica ta - by 
wspomnieć przynajmniej akcjonistów wiedeńskich - była wielokrot
nie i na różne sposoby przekraczana, możliwe jest jeszcze bluźnier- 
stwo? Jeśli nawet tak, to wbrew zamierzeniom Orlan, nie ma ono 
żadnej siły sprawczej. Jest jeszcze jednym gestem schwytanym w sidła 
konwencji. A nie ma nic śmieszniejszego niż konwencjonalne łamanie 
konwencji. „Ofiara" Orlan nie ma żadnej mocy oczyszczającej 
i odkupiającej, o ile słowa te mają jakieś świeckie zastosowanie. Jest 
niezamierzenie samozwrotna: zatrzymuje i skupia wzrok jedynie na 
sobie samej. Odsyła i wskazuje wyłącznie na siebie.

Poza tym jej bluźniercze jakoby i odosobnione poczynania pozo- 
stają jak najbardziej w zgodzie z opisywanymi wielokrotnie przez 
socjologów i filozofów kultury dominującymi zachowaniami końca 
wieku. Ucieczka od własnego „ja", ucieczka od własnej tożsamości, 
od wyraźnie zdefiniowanej osobowości, gorączkowa pogoń za od
mianą, proteuszowa zmienność ról i przebrań - to przecież znaki 
szczególne tzw. jednostki ponowoczesnej. Bunt, kontestacja, bluźnier- 
stwo Orlan są puste w środku. Tworzą raczej - wbrew zapewne jej 
intencjom - oportunistyczny trybut składany fiksacjom epoki.

Twarz i maska

Powiada Orlan: „Robienie czegoś z ciałem jest rodzajem profanacji. 
Wiedziałam, że wywołam przez to skandal"12. Kłopot w tym, że ta 
eufemistyczna wypowiedź jest dezinformacją; wskazuje równocze
śnie, że autorka tych słów nie całkiem jednak wie, o czym mówi. Nie 
chodzi przecież o to, że Orlan „robi coś z ciałem" i że sam ten czyn 
podpada pod zarzut profanacji, bo wówczas każdy chirurg „robiący 
coś" z sercem czy wyrostkiem robaczkowym dzieliłby wraz z nią 
winę w równym stopniu, a w ten sposób nie jesteśmy raczej skłonni 

12 Sztuka stała się..., s. 20.
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myśleć. W happeningach Orlan nie chodzi o „robienie czegoś z ciałem" 
rozumianym jako cały organizm, ale o to, że głównym obiektem za
biegów „artystycznych" stała się wyraźnie wyodrębniona jego część: 
twarz. I to w niej i poprzez nią dochodzi do, niemającego bodaj histo
rycznego precedensu, aktu posłużenia się ciałem jako materią nowego 
stworzenia. Chociaż wspomina ona mimochodem, że pracowała rów
nież nieco nad swoimi nogami („Wycięte ciało przechowuję w słoicz
kach, żeby uczynić z niego relikwie"), to trudno uznać, by nawet naj
bardziej steatralizowane operacje jej kończyn wzbudzały takie emocje, 
jakie towarzyszyły filmowanym akcjom. Dlaczego? Powodem - wła
śnie twarz. A ściślej: twarz, która jest czymś więcej niż kawałkiem 
ludzkiego ścierwa, twarz, która promieniuje sensem i niesie w sobie 
pamięć kulturowej przeszłości.

Wystarczy sięgnąć do języka potocznego, by skonstatować ów 
szczególny status, jaki przyznajemy twarzy: „wyjść z twarzą", „za
chować twarz", „stracić twarz", „odzyskać twarz", „być dwulico
wym", „stanąć z kimś twarzą w twarz"... W twarzy jest jakaś esen- 
cjalna prawda, coś, czego nie sposób ukryć. Twarz może udawać, nie 
może jednak kłamać. W filozofii Emmanuela Levinasa, wywodzącej 
się w prostej linii z intuicji biblijnych, spotkanie twarzy jest doświad
czeniem źródłowym. To początek i archimedesowy punkt rozwijanej 
przezeń refleksji etycznej. Doświadczenie twarzy, więcej: przeżycie 
twarzy wykracza poza fenomenologię. Fenomenologia bowiem chce 
mówić o tym, co się ukazuje, tymczasem dostęp do twarzy jest od 
razu etyczny. Jest pozapoznawczy, wychodzi poza to, co bezpośred
nio, naocznie dane. „Najlepszy sposób poznania drugiego to taki, 
w którym nie zauważymy nawet koloru jego oczu!" Dla Levinasa 
twarz jest najbardziej nagą i najbardziej bezbronną powierzchnią cia
ła, co musi brzmieć dość osobliwie w kontekście roznegliżowanej 
i epatującej erotyczną nagością współczesności:

„Najpierw jest sama prawość twarzy, jej prawe i bezbronne wystawie
nie. Skóra twarzy pozostaje najbardziej nagą, najbardziej obnażoną. Naj
bardziej nagą, chociaż nagością skromną. Również najbardziej obnażoną: 
w twarzy jest bowiem pewne podstawowe ubóstwo; dowodem jest to, że 
usiłujemy maskować to ubóstwo przyjmując różne pozy i miny. Twarz 
jest wystawiona, zagrożona, jak gdyby zapraszała do przemocy".

Twarz mówi, ale jest to mowa szczególnego rodzaju: „Twarz jest tym, 
czego nie można zabić, a w każdym razie tym, czego sens polega na 
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stwierdzeniu: »nie zabijaj«"13. To przykazanie, ten zakaz i rozkaz za
razem, jest pierwszym słowem twarzy. Nie oznacza to, naturalnie, że 
morderstwo jest niemożliwe, wprowadza natomiast w relację ja-ty 
horyzont etyczny jako najbardziej dla niej elementarny. Ważne jest to: 
doświadczenie twarzy wykracza daleko poza jej fizyczność, poza jej 
akcydentalne cechy, zmierza wprost w stronę niedyskursywnego 
i nienazywalnego. W wymiarze etycznym jest epifanią innego; 
w planie metafizycznym - kogoś całkiem Innego.

13 E. Levinas, Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philippem Nemo, przeł. 
B. Opolska-Kokoszka, Kraków, b.r., s. 48-49.

14 J. Guitton, Profile, przeł. A. Borkowska-Szubaj, S. Cichowicz, W. Sukiennicka, 
Warszawa 1973, s. 419.

15 „Twoje oblicze, mężu, jest istną tablicą, na której skryte rzeczy można czy
tać", Makbet I, V, s. 425-427, przeł. J. Paszkowski, Warszawa 1980, s. 880.

„Prawdę o człowieku najwyraźniej dostrzegamy w zmarszczkach 
twarzy, gdyż tutaj nie obroni się ona przed niedyskrecją"14 - powiada 
inny francuski filozof, bliski w swym rozpoznaniu Levinasowi. Jaką 
„prawdę o człowieku" ujawnia twarz Orlan, jakie niedyskrecje mi
mowolnie odsłania. Zanim zasugerujmy pewne odpowiedzi, przy
wołajmy jako „materiał porównawczy" fragment niezwykłej książki 
Jacka Baczaka Zapiski z nocnych dyżurów. Autor, podobnie jak Orlan 
absolwent Akademii, zatrudnił się na jakiś czas jako pielęgniarz 
w zakładzie dla nieuleczalnie chorych. Przez wiele miesięcy wyko
nuje prace salowego. Przy okazji robi notatki i rysunki, które złożą się 
później na trudną do zaklasyfikowania rzecz: rodzaj pamiętnika, lite
ratury faktu, osobistego wyznania. Choć literacko „obrobiona", książ
ka Baczaka jest nade wszystko bardzo prywatnym, kameralnym zapi
sem egzystencjalnego doświadczenia, inicjacji w sens (bezsens?) cho
roby, umierania, śmierci. W odkrywaniu i przypominaniu zapomnia
nych we współczesnej kulturze obszarów istnienia jest przy tym dale
ko bardziej krytyczna i „bluźniercza" (choć oczywiście nieintencjo- 
nalnie) niż pomyślane pour epater operacje Orlan.

Autor towarzyszy umieraniu pacjentów do końca. Próbuje śmierć 
opisać i narysować. Szkicuje twarze umarłych. Z twarzy chorych 
czyta jak z Szekspirowskiej księgi15. Zobaczmy, czym staje się i do 
jakich odkryć prowadzić może uważna lektura twarzy o powierzch
niach nietkniętych chirurgicznym lancetem:
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„Byłem sprzątaczem i golibrodą. Golenie miało w sobie ukryty smak 
poznawania. Stojąc przed zarośniętymi twarzami starych mężczyzn, od
krywałem je na nowo. Ostrze maszynki ściągało pianę i wynurzały się 
znajome zmarszczki i zagłębienia. Wyżłobione góry i doliny z bliska. Po
szarpany pejzaż doświadczeń, który za każdym razem okazywał się no
wy, bolesny. Stawał się widomym znakiem rezygnacji, pogodzenia się. 
Goliłem zawsze pod koniec zmiany, powoli, żartując i rozmawiając. 
A jednak golenie stało się z czasem pełnym namaszczenia rytuałem. Ob
cując z twarzami, stopniowo i niewyraźnie uświadamiałem sobie, że ob
cuję z cząstką świętości. Z czasem te twarze zlewały się w pamięci w jed
ną, która stawała się może obliczem tej zasady, może obliczem czasu. Za
garniała w siebie tak wiele znaczeń, że stawała się milczącą, przytłaczającą 
obecnością. Żyłem przed Obliczem"16.

J. Baczak, Zapiski z nocnych dyżurów, Kraków 1995, s. 94.

Niedaleko jesteśmy od intuicji Levinasa. Studiując cierpliwie ana
tomię i dzieje twarzy, tę kulminację i szczególną koncentrację naszej 
cielesności, podprowadza nas autor na próg, granicę, na której ciało 
samo siebie przekracza; do miejsca, gdzie wyraźnie odczuwamy całą 
nieistotność, podrzędność, w istocie: fałszywość cielesno-duchowej 
dychotomii. W porównaniu lepiej wychodzą na jaw różnice, łatwiej 
dostrzegalna staje się specyfika poczynań Orlan, jej osobliwej gry 
z twarzą. Twarz Orlan nosi znamię szczególne. Jest to bowiem jeszcze 
twarz, ale równocześnie jest to już maska. „Dzieło" Orlan znosi prze
ciwieństwa uznawane w naszej kulturze za stałe i nieprzekraczalne. 
Twarz jest twarzą, maska - maską. Twarz jest naturalna, maska - 
sztuczna. Mówimy czasem o czyjejś twarzy, że jest maską, że niewiele 
bądź zgoła nic nie wyraża, że maskuje przed nami swoje „wnętrze". 
Ale mówiąc w ten sposób, świadomi jesteśmy metaforycznego użycia 
słowa. Bo maska, w klasycznym i tradycyjnym jej rozumieniu, jest 
czymś wobec twarzy zewnętrznym, tą powierzchnią, która twarz 
zakrywa i przydaje jej, w zależności od rodzaju i charakteru, nowych 
znaczeń. Jedno jest pewne: twarz nie jest maską, maska nie jest twa
rzą. To właśnie ta elementarna gra różnic, nieusuwalne napięcie, dia- 
lektyka zakrycia i odsłonięcia czynią maskę zjawiskiem tak fascynują
cym. Tymczasem w przypadku Orlan mamy do czynienia z sytuacją, 
kiedy twarz zmienia się w maskę, która - paradoksalnie - nie jest 
powierzchnią wobec niej zewnętrzną, chwilowo ją przekształcającą, 
ale która z jej tworzywa została na trwałe uczyniona. Co mówi taka 
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twarz, oblicze, dla którego maska nie stała się krótkotrwałą, rytualną 
zasłoną, ale stopiła się z nim na zawsze w jedno? Co wyraża ta przed
śmiertna maska pośmiertna? Jaką „prawdę o człowieku" bezwiednie 
nam odsłania?

O ile Baczak kontynuuje w swoich notatkach antropologię twarzy 
wspartą mocno o biblijną zasadę „obrazu i podobieństwa", o tyle 
Orlan robi wszystko, aby wymazać to, w jej mniemaniu, wątpliwej 
jakości piętno. Imago hominis staje się remedium na jakoby już przesta
rzały i nieświeży imago Dei. Jeśli przyjrzeć się bliżej wypowiedziom 
i działaniom Orlan, dostrzec można, że jej nadzwyczaj ambitny i cało
ściowy projekt, to w gruncie rzeczy parodia biblijnego dzieła stwo
rzenia człowieka. „Artystka" w swoich demiurgicznych poczynaniach 
próbuje poddać władzy materię cielesną, pojmowaną jako tworzywo 
w niemal nieograniczonym stopniu podległe kształtowaniu. Przy 
użyciu komputera i pomocy - tylko pomocy! - chirurga

(„Zmieniając salę operacyjną w telewizyjny show ograniczam władzę 
chirurga. Rezygnuję z pełnego znieczulenia. Chcę zachować świadomość 
- po to, żeby móc reżyserować. [...] Chirurgowi, który prezyduje jak Bóg 
Ojciec, zabieram główną rolę")

pragnie stworzyć, na obraz i podobieństwo zaprojektowanego przez 
siebie ideału, całkowicie nowego człowieka. Bo przecież nie chodzi 
jej tylko o kosmetyczną zmianę wyglądu twarzy, a o stworzenie, 
w wyniku chirurgicznego przemodelowania tego najbardziej zindy
widualizowanego fragmentu naszej cielesności, osoby o zupełnie 
zmienionej tożsamości, której następnie przyzna się nowe personalia, 
finalizując tym samym proces kreacji. Kreacji, którą trzeba rozumieć 
zgodnie z jej duchem i intencją: jako naśladowanie boskiego aktu 
stworzenia, ale ze zmienionym znakiem, jako imitatio perversa. Orlan 
znajduje dzieło stworzenia w stanie połowicznym i niezadowolona 
z tej deprymującej sytuacji - podobna w tym nieco do herezjarchy 
Jakuba z Schulzowskich Sklepów cynamonowych, który marzy o prze
kształceniu biernej, „żeńskiej" materii, w nowy byt - próbuje je do
kończyć. Schulz, choć entuzjazmował się demiurgicznymi możliwo
ściami, świadom był też grozy wynikającej z takiego postępowania. 
Dystansował się wobec „grzesznych manipulacji", rozumiejąc, że 
mechaniczne sklejenie obcych sobie części nie prowadzi prostą drogą 
do stworzenia nowej osobowości. Przejmujący i brzmiący jak prze
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stroga jest obraz przedmiotów hybrydycznych, „cierpiących, okale
czonych, fragmentarycznych postaci życia (...) cichych męczenników 
okrutnej pomysłowości ludzkiej"17. Wtórna demiurgia wraz z jej, za
sługującym być może i na podziw, prometejskim porywem tworzy 
jednak w efekcie byty ułomne. Powstają więc, skrojone na ludzką 
miarę, twory pałubiczne, wydrążone w środku, postaci sztuczne, 
przypominające wyglądem i „wnętrzem" manekina. Golemy o smut
nym obliczu. Orlan dołącza do tego ponadhistorycznego łańcucha 
kalekich stworzeń.

17 B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprać. J. Jarzębski, Wrocław 
1989, s. 44.

18 D. Jarecka, Zawód bluźnierca, „Gazeta Wyborcza", nr 79/1996.

***

Parę miesięcy po napisaniu tego tekstu, Orlan, po kolejnych dwóch 
operacjach, złożyła wizytę w Warszawie. W „Zachęcie" wygłosiła 
referat i pokazała film dokumentujący jej działania. Pojawienie się 
Orlan dopisuje do zgłoszonych tu uwag jeszcze jedną, ostatnią już 
pointę. Oto fragment relacji ze spotkania z nią:

„Początkowo Orlan w operacjach plastycznych upiększała się. Ostat
nio zmieniła kierunek. Na filmie widzimy ładną kobietę, która kładzie się 
na stole operacyjnym. Ta, która z niego wstaje, jest starsza i brzydsza, 
z rybimi ustami niezdolnymi do śmiechu, z guzami na skroniach, pogru
bionymi policzkami i podpuchniętymi oczami. Taka właśnie - po dzie
wiątej operacji - zawitała w niedzielę do nas. Ubrana w skórzany żakiet, 
w buty na koturnie, z włosami siwo-niebieskimi i skórze o odcieniu tru
pim, naciągniętej jak guma, co czyni twarz dziwnie elastyczną i asyme
tryczną. Dwa implanty na czole wyglądają nieco diabolicznie, jakby w na
stępnej serii miały wykiełkować z nich rogi"18.

Obserwacje te potwierdzają, a nawet wzmacniają poczynione 
wcześniej rozpoznanie. Prowokują także do postawienia jeszcze jed
nego wniosku. Działania Orlan - to już ostatni paradoks - nie są, jak 
ona sama sugeruje i jak niektórzy zdają się mniemać, żadnym aktem 
desakralizacji. Chyba że w potocznym, powierzchownym tego pojęcia 
rozumieniu. Tymczasem kategoria sacrum, o czym pouczają zgodnie 
Rudolf Otto i kontynuujący jego intuicje Roger Caillois, ma swój bie
gun pozytywny i negatywny. Sakralne - to święte i przeklęte. Przy
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czym, pierwotna ambiwalencja sacrum ma tendencję do rozszczepia
nia na dwa oddzielne bieguny, z których każdy zaczyna budzić te 
same ambiwalentne reakcje jak sacrum pierwotne19. Zaciekawienie, ale 
nade wszystko groza i przerażenie na widok smętnego oblicza Orlan 
upewniają, że poprzez ten hybrydyczny twór wychodzi na jaw, od
słania się naocznie i w pełni, demoniczny aspekt sacrum. Można by 
rzec, że Orlan ma to po prostu wypisane na twarzy.

19 R. Caillois, Żywioł i sacrum, przeł. A. Tatarkiewicz, E. Burska, Warszawa
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Nie jesteśmy stuleciem, które miałoby swój raj.
Henri Michaux1

1 Cyt. za J. Delumeau, Historia raju, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1996, s. 5.
2 E. Szczęsna, Reklama - sztuka czy perswazja?, „Dialog", nr 11/1992, s. 70-81; 

Sztuka reklamy? Dyskusja, tamże, s. 81-89.

Reklama telewizyjna już na dobre zadomowiła się w naszym życiu 
codziennym. Tworzy istotny fragment otaczającego nas „pejzażu 
semiotycznego". Staje się coraz bardziej agresywną częścią wciąż 
zmieniającej się ikonosfery codzienności. Pojedyncze kadry, jak i roz
winięte historyjki reklamowe tkwią już mocno w magazynach naszej 
pamięci. Reklamowe hasła funkcjonują powszechnie w języku po
tocznym; bądź to jako dosłowne cytaty, bądź jako ich prześmiewcze 
trawestacje i parodie.

Reklama, jak wiadomo, chętnie odwołuje się do gotowych, kon
wencji, obrazów, symboli, stereotypów. Toteż dziwić może, że etno
lodzy, tak bardzo uwrażliwieni i wyczuleni na ich obecność w róż
nych sferach kultury, w nikłym jak dotąd stopniu zwracali uwagę na 
twórczość reklamową. A przecież nawet niewinnie brzmiący slogan, 
jak choćby ten, reklamujący pewną markę kawy, który przekonuje 
nas, że zawiera ona „wszystkie tajemnice Arabii", to gotowy materiał 
dla antropologicznego studium.

Mówiąc o reklamie, z reguły podkreśla się najmocniej jej perswa
zyjny charakter. Wskazuje się na to, że cynicznie żeruje na odbiorcach, 
wykorzystuje utrwalone w ich głowach skojarzenia językowe i wizu
alne klisze. To prawda. Ale reklama reklamie nierówna. Badacze za
jmujący się profesjonalnie reklamą dostrzegają to wewnętrzne zróżni
cowanie komunikatów reklamowych. Zastanawiają się nawet, czy 
w niektórych przypadkach mamy do czynienia z perswazją, czy ze 
sztuką1 2. Etnologowi, przypatrującemu się reklamowym obrazkom 
nieuzbrojonym okiem dyletanta, obce jest tego rodzaju hamletyczne 
rozdarcie. Nie musi interesować go artystyczny wymiar reklamy, nie 
musi też ubolewać nad jej nierzadko niskim poziomem intelektual
nym. Sfera wartościowania i estetycznej oceny, powiedzmy to wyraź-
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nie, nie powinna interesować go wcale. Tym natomiast, co powinno 
zajmować go przede wszystkim, jest reklama rozumiana jako „ tekst" 
kultury. Jako obszar znaczeń. Jako przestrzeń kreowanych i sugero
wanych sensów. Jako drobny fragment znacznie większej całości: 
historii kultury.

Leo Spitzer i pomarańcze „Sunkist”

Tak właśnie, z ogromną intuicją etnologiczną, postąpił wybitny filolog 
Leo Spitzer w błyskotliwym studium poświęconym amerykańskiej 
reklamie3. Dostrzegł w niej realizację tego, co w obszarze niemiecko
języcznym określane jest jako Gebrauchkunst, sztuka użytkowa, nale
żąca do ustalonego porządku codzienności. Tym, co przede wszyst
kim zaskakuje w artykule Spitzera, jest przyjęta przezeń postawa. Oto 
bowiem uznany badacz, wykorzystujący z powodzeniem swoją me
todę explication de texte przy interpretacji wielkiej sztuki, tym razem 
zastosował ją do analizy banalnego plakatu reklamowego. Tak tłuma
czy powody swojej decyzji:

3 L. Spitzer, Amerykańska reklama jako sztuka popularna [w:] Język i społeczeństwo, 
red. M. Głowiński, Warszawa 1980, s. 338-382.

4 Tamże, s. 339.

„Będę się starał analizować tę reklamę tak, jak poemat św. Jana od 
Krzyża albo list Woltera, to znaczy w sposób nieuprzedzony. Wierzę, iż 
ten typ sztuki, choć jego ranga jest bez porównania niższa niż ranga tek
stów zazwyczaj analizowanych przez badaczy, także tworzy »tekst«, 
w którego słowach, chwytach literackich i rozwiązaniach graficznych 
kryje się duch naszego czasu i narodu - a więc sens, który jest niewątpli
wie unmittelbar zu Gott. Kto chce zrozumieć współczesność, musi zrezy
gnować z niechętnej lub wyniosłej wobec niej postawy. Współczesność zaś 
zasługuje na refleksję w nie mniejszym stopniu niż przeszłość"4.

Św. Jan od Krzyża i reklamowy obrazek - oto miara odwagi i men
talnego przełomu w traktowaniu zjawisk kultury popularnej!

Przedmiotem zainteresowań Spitzera stał się plakat reklamujący 
kalifornijskie pomarańcze „Sunkist". Z wirtuozerią analizuje on 
chwyty poetyckie (tak - poetyckie!) zastosowane w towarzyszącym 
wizji plastycznej sloganie reklamowym. („From the sunkist groves of 
California. Fresh for you"), umieszczając je na tle niestroniącego od 
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przesady języka poezji barokowej. Odkrywcze uwagi poświęca zna
czeniu zaimka „you" („choć znaczenie takie może się komuś wydać 
urojeniem, a próba jego uchwycenia - zajęciem jałowym"5), który tak 
często pojawia się w tekstach reklam, wiążąc go, między innymi, 
z językiem kazań w Kościele protestanckim, z formą bezpośredniego, 
personalnego i zarazem bezosobowego - angielski wykorzystuje tu 
znakomicie dwuznaczność zaimka „you" - zwracania się do wier
nych. Wykazuje podobieństwo szczególnego sposobu eksponowania 
głównego obiektu reklamy (w analizowanym plakacie była to gigan
tyczna, umieszczona na pierwszym planie, szklanka z sokiem poma
rańczowym na tle gór - układ rażący brakiem proporcji) do technik 
średniowiecznego obrazowania, z właściwą jej perspektywą ideową, 
a nie linearną - zgodną z prawami widzenia. Do sztuki średniowiecz
nej odnosi się również chwyt opierający się na powtarzaniu, w celach 
dydaktycznych, podstawowego motywu (w plakacie był to motyw 
pomarańczy, którego wizualnym wyrazem stał się pojawiający się 
czterokrotnie kolor pomarańczowy).

5 Tamże, s. 339.
6 Tamże, s. 354.

W ostatniej odsłonie artykułu znakomity filolog pokazuje zako
rzenienie analizowanego plakatu reklamowego, ale i reklamy jako 
zjawiska, w kulturze amerykańskiej:

„Reklama jest bowiem dziełem Ameryki; tu się ukształtowała, tu roz
winęła i osiągnęła nieznaną gdzie indziej intensywność"6.

W istocie: reklama jest ubocznym produktem kapitalizmu pojmowa
nego nie tylko jako struktura ekonomiczna, ale przede wszystkim jako 
formacja ideowa. Odwołując się do klasycznych prac Webera i Troelt- 
scha, Spitzer odsłania kalwińsko-deistyczny podkład działalności 
reklamowej. Wskazuje na istotny dla niej komponent protestanckiej 
proweniencji: „mentalność kaznodziejską", z jej przekonaniem o tlącej 
się w każdym iskrze rozumu, którą wystarczy jedynie pobudzić, aby 
pouczona jednostka pięła się ku coraz wyższym piętrom doskonało
ści. Dysponent reklamy, przywdziewając szaty kaznodziei, wskazuje 
drogę. Konsument zaś, przyjmując rolę napominanego wiernego, 
zmierza w stronę regularnie obiecywanego szczęścia.

Pełną erudycyjnych uwag analizę Spitzera przypominam na wstę
pie tych rozważań z trzech powodów:
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1 - filologiczna w punkcie wyjścia metoda znakomitego uczonego,
w trakcie drobiazgowych analiz, niepostrzeżenie przechodzi 
w lekturę znaczeń do złudzenia przypominającą postulaty 
przypisane wcześniej ujęciu etnologa, można by nawet po
traktować ją jako modelową ich realizację;

2 - wskazuje ona dowodnie, że za pozbawionym większego sensu
„ tekstem" reklamowego plakatu tkwią wcale poważne treści;

3 - temat główny analizy Spitzera: plastyczna, ale i retoryczna wi
zja ziemskiej szczęśliwości to również motyw centralny anali
zowanych dalej reklam.

Stwierdzenie, że reklama kreuje świat szczęścia, nie jest zapewne 
tezą przesadnie odkrywczą ani zbyt kontrowersyjną. Interesujące jest 
natomiast to, w jaki sposób reklamowy komunikat tego dokonuje, 
jakich środków używa, do jakich obrazów i skojarzeń odwołuje się 
w dziele stworzenia wizji doskonałości. Sięgnijmy zatem do paru 
przykładów wybranych ze standardowej telewizyjnej oferty, tych, 
które realizują - każdy na swoją modłę - podstawowy imperatyw 
reklamowej twórczości.

Arkadyjski balsam

Oto soczyście zielona trawa. W tle, zraszany deszczem leśny zagajnik 
miękko zlewający się z kolorem podłoża. W takiej scenerii znalazły się 
zastygłe w pozycji „pomnikowej" dwie marmurowe figury. Postać 
kobieca i męska. Na razie nic o sobie nie wiedzą. Po chwili na wycią
gniętą kamienną dłoń kobiety zaczyna łagodnie spływać zielonkawy 
płyn. Ręka ożywa, a w ślad za nią cały posąg, jakby na prośbę niewi
docznego na ekranie Pigmaliona. Marmurowe ciało posągu przechodzi 
prawie niepostrzeżenie w lśniące kroplami wody ciało kobiety. Po 
krótko trwających ablucjach wręcza ona kuszącym ruchem opakowanie 
płynu, nieświadomemu swej roli w tej scenie uwodzenia, kamiennemu 
mężczyźnie (czyżby Galatea i Ewa w jednym?). Końcowy napis: „No
wy Palmolive - balsam pod prysznic". I tu suspens: nie wiemy bowiem, 
co stało się dalej. Możemy jedynie domyślać się finału tej niedopowie
dzianej do końca historii. Zaklęty w kamień mężczyzna powtórzył 
zapewne wyczyn swej posągowej towarzyszki i, ożywszy, obmył swe 
ciało w ożywczym balsamie. Po czym oboje żyli długo i szczęśliwie...
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Otoczenie, w jakim pojawia się kamienna para, przypomina pej
zaże Poussina. Jeden z jego obrazów Wiosna albo Raj ziemski przed
stawia nagą parę zatopioną w zielonych zaroślach. To klasyczny 
pejzaż idealny. Obrazy Poussina - ciekawy przykład przenikania 
idei między różnymi dziedzinami sztuki - zalecane były jako wzor
cowe dla powstającego w XVIII wieku ogrodu angielskiego. Pojawił 
się on jako reakcja na sformalizowany, rażący przesadną geometry- 
zacją przestrzeni i wizualnym wyrachowaniem ogród francuski. 
Ogród angielski starał się możliwie wiernie naśladować naturę. Jego 
projektodawcy pragnęli połączyć „sztukę Boga", jaką była dla nich 
natura, z ingerencją człowieka. Jeden z entuzjastów tego stylu ogro
dowego, francuski poeta Delille zalecał - co dla nas interesujące - by 
nie przeładowywać ogrodu budowlami, doradzał natomiast, aby 
eksponować posągi antyczne7. Trudno się dziwić: klasycyzm z na
bożeństwem odnosił się do wszelkich starożytności. Nie przypad
kiem wskrzeszono wówczas jedno z ważniejszych antycznych wy
obrażeń: mit złotego wieku. Poussin, malując swoje płótna, miał 
w pamięci Wergiliuszową Arkadię, krainę obfitej roślinności, wiecz
nej wiosny i nieustającego czasu miłości. Oto fragment IV eklogi - 
apostrofa do boskiego dziecka, które jest obietnicą mającego po
nownie nadejść złotego wieku:

7 R. Przybylski, Ogrody romantyków, Kraków 1978, s. 7-14.
8 Wergiliusz, Ekloga 4, 18-20, 23-25, pizd. Z. Kubiak [w:] Muza Rzymska, 

Warszawa 1963, s. 50-51.

Bluszcz pełzający swobodnie, nard rozkwitły, radosne
Akanty i nenufary - to będą pierwsze podarki,
Które, chłopczyku, przyniesie ci ziemia, pługiem nietknięta.

I nieco dalej:

... Kwiatów łagodność otuli twoją kołyskę,
A wąż zdradziecki przepadnie i uschną zioła trujące,
I wszystkie łąki napełni woń asyryjskich balsamów8.

W naszym obrazku reklamowym, będącym połączeniem frag
mentu angielskiego ogrodu z Poussinowskim pejzażem arkadyjskim, 
nie odnajdziemy nawet cienia melancholii, tej elegijnej zadumy, która 
stała się udziałem pasterzy ze słynnego obrazu Poussina, pochylają
cych się nad grobowcem z inskrypcją, tak wnikliwie zinterpretowaną 
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przez Panofskiego9. Cóż, kiedy ciało wchodzi pod prysznic, nie ma 
czasu na myśli o przemijaniu; jego świadomości nie dosięga, najzu
pełniej niestosowne w tym miejscu - et in Arcadia ego.

9 E. Panofski, Et in Arcadia ego. Poussin i tradycja elegijna [w:] tegoż, Studia z historii 
sztuki, Warszawa 1971, s. 324-342.

To jednak nie natura jest głównym obiektem reklamy „Palmolive", 
ale właśnie ciało. Ciało zmienione w posąg, aby unaocznić dokładniej 
cel przebywania pod prysznicem z konserwującym balsamem w dło
ni. Po umyciu w balsamicznym płynie nasze ciało pełne wad i niedo
statków stanie się gładkie, lśniące, proporcjonalnie zbudowane, jak 
antyczna rzeźba. Powiedzmy mocniej: zmieni się w dzieło sztuki, 
w obiekt odporny na destrukcyjne działanie czasu. Interesujące, że 
rzeźba antyczna (lub ściślej: przedmiot, który ją imituje) bądź jej 
fragment stają się w reklamie wręcz synonimem sztuki ucieleśniającej 
nieprzemijającą i dotykalną doskonałość. Reklamówka jednej z firm 
elektronicznych informuje, że „Finlux to więcej niż telewizor, to 
dzieło sztuki", a w ekranie jednego z pokazywanych odbiorników 
pojawia się głowa bliżej nieokreślonego, greckiego (?) posągu. Użycie 
w reklamie sławiącej powaby ciała rzeźbionych postaci daje i ten 
efekt, że przywołuje na mocy mechanicznych skojarzeń cały zestaw 
zgranych, pseudopoetyckich porównań i metafor - „alabastrowa skó
ra", „posągowa piękność" itp. - co pozwala wzmocnić jeszcze od 
strony językowej siłę rażenia obrazkowego komunikatu.

Reklama balsamu „Palmolive" przypada na moment w historii 
ciała szczególny. Oto bowiem współczesne ciało stało się obiektem 
niespotykanych na tak szeroką skalę, w ubiegłych wiekach, zabiegów 
odmładzających, konserwujących, pobudzających jego witalność. 
Ciało zmieniło się w przedmiot kultu. Z niezliczonych salonów pięk
ności, gabinetów chirurgii plastycznej, sal masażu rozlega się, zwielo
krotnione ogromną liczbą poddawanych zabiegom ciał, wołanie: Ver
weile doch! Du bist so schön! Współczesne ciało Faustem podszyte już 
wie, że starzenie się nie musi być frustrującą koniecznością, ale że 
zdając się na osiągnięcia medycyny i przemysłu chemicznego, można 
skutecznie o tym, zdawać by się mogło nieuchronnym procesie, za
pomnieć. Starość została usunięta z wyobraźni zbiorowej. Nieprzy
stające do faustycznych aksjomatów zwiotczałe ciała straszą już tylko 
w domach spokojnej starości. W świecie kultury masowej króluje 



Rajskie nostalgie. Między archetypem a historią 167

młode, najlepiej nagie i jędrne ciało: „Młodości wiecznie naga! Nago
ści wiecznie młoda!". Gombrowicz dobrze o tym wiedział.

Posągowe ciało z reklamowego obrazka staje się obiektem pożą
dania. Reklama dowodzi przy tym, że odległość między ciałem rze
czywistym a ciałem idealnym to odległość wyciągnięcia ręki. Tej ręki, 
która w naszej reklamie skrapia ciało balsamem. Wystarczy tylko 
chcieć, a ciało poddane naciskowi woli zmieni się w marmurowe bó
stwo, wiecznie kwitnące i młode jak arkadyjska roślinność. Interesują
ce, że tę jedną z głównych obsesji współczesności, reklama „Palmo
live" umieszcza w starych, antyczno-klasycystycznych dekoracjach.

Samochód w Edenie

Przejdźmy do kolejnego przykładu. Naga para skryta w gałęziach 
drzew. Kobieta sięga po rosnące na jednej z nich jabłko. Nagle blask 
oślepia jej oczy i kieruje wzrok w stronę zwiniętego na dachu samo
chodu, mieniącego się kolorami węża. I wówczas spostrzegli oboje, że 
pojazd stojący przed nimi był lśniący i piękny. I nie ociągając się, po
dążyli w jego kierunku. I z promiennym wzrokiem, zdumieni nagłym 
odzianiem, pewnie ruszyli przed siebie...

W chwilę później mkną już szosą na tle surowej nadmorskiej przy
rody. Końcowy napis: „Renault Clio - prosto z raju".

Tym razem identyfikacja otoczenia, w którym pojawiają się nagie 
postacie nie nastręcza większych trudności. Obecność takich rekwi
zytów, jak jabłko i wąż, nie pozwala wątpić, że znaleźliśmy się 
w rajskim ogrodzie - Edenie, zaś pozbawione zrazu tożsamości nagie 
stadło okazuje się parą biblijnych prarodziców. Tekst sloganu, jakby 
niedowierzając naszej kompetencji, z łopatologiczną precyzją ko
mentuje oglądany obraz.

Na tle licznych reklam samochodów ta odróżnia się niekonwen- 
cjonalnością. Bo zauważmy: gdy inne roztkliwiają się nad zaletami 
pojazdu - „piękno i wewnętrzna siła" (ford mondeo), „młoda, zgrab
na, piękna" (ford fiesta), „trwały, silny, bezpieczny" (volksvagen 
golf), „nowe poczucie swobody" (ford escort) - to reklama renault clio 
kładzie kres temu wielosłowiu. Nie mnoży się tu przymiotników, nie 
korzysta z perswazyjnej mocy superlatywu, ale, jednocząc słowo 
z obrazem, powiada się po prostu: ten samochód został stworzony na 
obraz i podobieństwo boskiego prototypu. W tej sytuacji wszelkie 
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epitety stają się zbędne, prowadzą bowiem do tautologii. Gdzie poja
wia się doskonałość, tam milknie słowo. Samochód, który wyjechał 
prosto z raju, na mocy definicji - rajski być musi. Każda inna możli
wość jest wewnętrznie sprzeczna. Renault clio spadł na ziemię wprost 
z nieba idei i to nie on ma dorównywać innym pojazdom, ale sam jest 
miarą doskonałości i wzorcem do naśladowania. Wychwalanie zalet 
kolejnego modelu renault, zamiast zjednywać nabywcę, mogłoby go 
jedynie zniechęcić: któż bowiem i po co zachwala ideał (czyżby nie 
był taki idealny?). Ideał wystarczająco reklamuje się sam.

Powróćmy do naszego obrazka. Historia w nim opowiedziana jest 
skrótowym, sprowadzonym do niezbędnego minimum powtórze
niem biblijnego dramatu kuszenia. Skrótowym, ale równocześnie 
strawestowanym i zubożonym, a w dodatku z całkowicie zmienioną 
w epilogu wymową. Przede wszystkim nie jest to żaden dramat, ale 
raczej komedia z happy endem. Piknikową zgoła atmosferę reklamowej 
opowieści podkreśla obecność węża, rodem z disneyowskiej animacji. 
Stracił on całkowicie swoje cechy demoniczne. Przeciwnie: filuternie 
mruga okiem i, ociągając się niczym niesforny pies, w ostatniej chwili 
wślizguje się na tylne siedzenie samochodu. „Adam" i „Ewa", co 
prawda dają się skusić (czyż reklama nie jest współczesną formą ku
szenia?), jednak nie krągłym jabłkiem, ale połyskującym karoserią 
samochodem. Dalej następuje zdumiewająca, zwłaszcza na tle póź
niejszego odwrócenia, analogia z biblijnym mitem. Wchodząc bowiem 
do samochodu, uległszy pokusie, reklamowi „prarodzice" zostają ku 
swemu zaskoczeniu ubrani w szykowne stroje. Przejście od naturalnej 
niewinności do stechnicyzowanej kultury znalazło swój obrazowy 
ekwiwalent. Ubiór uwydatnia tę radykalną przemianę. W tym punk
cie reklama w miarę wiernie odtwarza biblijny wzorzec. Nie można 
tego powiedzieć o scenie końcowej. O ile biblijna sekwencja kończy 
się nieodwołalnym i bezpowrotnym wygnaniem z rajskiego ogrodu, 
o tyle reklama dokonuje w tym miejscu znaczącej inwersji. Wyjazd 
z raju nie jest tu karą za chwilę słabości, ale wydaje się raczej nagrodą, 
czymś w rodzaju „medalu za odwagę". Ubrana para z wdziękiem 
i radością, bez skruchy opuszcza Eden, by tuż za jego rogatkami doci
snąć pedał gazu „do dechy". Żaden miecz ognisty nie zagradza im 
drogi powrotnej. Ale po cóż wracać? Świat jest piękny i szeroki, 
a samochód został ofiarowany po to, aby tę nowo otrzymaną prze
strzeń uczynić sobie poddaną.
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Jak rozumieć bliżej relację między biblijną opowieścią a reklamo
wą historyjką? Na czym polegałyby dokładniej ich niebezpieczne 
związki, co je łączy, a co dzieli? Paul Ricoeur w znanym studium po
święconym charakterystyce symbolu oddziela tę strukturę znaczącą 
od znaku, następnie od alegorii, a w końcu pokazuje jej związek 
z mitem. Co dla nas interesujące, w tym ostatnim przypadku sięga po 
przypomnianą przed chwilą biblijną opowieść.

„Mit będę traktował jako rodzaj symbolu. Symbol rozwinięty w formę 
opowieści artykułującej się w czasie i przestrzeni, które nie dają się przy
porządkować czasom i przestrzeniom znanym z geografii i historii wedle 
wymogów metody krytycznej; na przykład »wygnanie« jest pierwotnym 
symbolem ludzkiego wyobcowania, lecz historia wypędzenia Adama 
i Ewy z Raju jest mityczną opowieścią drugiego stopnia, wprowadzającą 
osoby, miejsca, bajeczne epizody"10 11.

10 P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Warszawa 1985, 
s.65.

11 Z. Benedyktowicz, Stereotyp - obraz - symbol. O możliwościach nowego spojrzenia 
na stereotyp, „Prace Etnograficzne" (Zeszyty Naukowe UJ), z. 24, s. 7-35.

Zbigniew Benedyktowicz w artykule prezentującym nową, oryginal
ną perspektywę spojrzenia na stereotyp, odwołuje się do analiz Ricouera, 
do poczynionych przez niego rozróżnień11. Proponuje, by rozważane 
zwykle osobno zjawiska: symbol i mit z jednej strony oraz stereotyp 
z drugiej, potraktować w jednej płaszczyźnie, zbliżyć je do siebie, nie 
zacierając przy tym różnic między nimi. Stereotyp byłby w jego rozu
mieniu „odwróconym symbolem", „mitem o odwróconych i uproszczo
nych proporcjach", wyobrażeniem płaskim i nieskomplikowanym, za
chowującym jednak więź z symbolem i opowieścią mityczną. Byłby 
symbolem, tyle, że wtórnie zracjonalizowanym. To, co w micie i symbolu 
jest tajemnicze, irracjonalne, głębokie, w stereotypie zostaje wyjaśnione, 
przełożone na pojęcia, zracjonalizowane. By obrazowo unaocznić podo
bieństwa i różnice między symbolem i mitem, a stereotypem, Benedyk
towicz sięga do Historii Jakubouych Manna, do sceny, w której Józef opo
wiada przed faraonem historię swego ojca. Wskazuje przy tym na dwa 
równolegle stosowane przez Manna sposoby narracji, w których domi
nuje albo „czas przeżywania", albo „czas opowiadania".

„I oto dzieje, pełne dramatyzmu, którego przed chwilą byliśmy 
świadkami (dzieje składające się na tradycję plemienną Józefa, opowie
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dziane w »czasie przeżywania« w pierwszej części tej opowieści), historia 
podstępnego uzyskania błogosławieństwa przez Jakuba, jego ucieczka 
przed gniewem Ezawa, pierworodnego brata, któremu to błogosławień
stwo przysługiwało, ulega tu sprowadzeniu do anegdoty o tym »jak to 
gładki oszukał kosmatego«. W tym upraszczającym stereotypie odwróce
niu uległy proporcje. To, co mit przedstawiał jako pełne grozy, napięcia, 
dramatyzmu i powagi, przedstawia się tu jako żart, facecję, bajkę"12.

12 Tamże, s. 33.
13 Por. P. Ricoeur, Symbolika zla, Warszawa 1986, s. 219-246.

Podobnie rzecz się ma w przypadku naszej historyjki reklamowej. 
Zamiast pełnej napięcia i powagi opowieści biblijnej widzimy „roz
mienioną na drobne", obróconą w obrazkowy żart, zracjonalizowaną 
i łatwo czytelną anegdotę. W miejsce tajemniczej i niejasnej sceny 
kuszenia13 - jej oleodrukową replikę. Następuje również wspomniane 
wcześniej istotne odwrócenie: biblijny upadek, wygnanie z Raju, 
przyjmują postać radosnego happy endu. Trudno o lepszy przykład 
obrazujący nazwanie stereotypu „mitem o odwróconych i uprosz
czonych proporcjach". Ten obrazkowy stereotyp, mimo banalizacji 
i uproszczeń, zachowuje więź z archetypowym wzorcem, który usi
łuje imitować.

Słodkie tropiki

I trzeci przykład. Ujęta z lotu ptaka turkusowa plama lekko falującego 
morza. W jej środku zielono kwitnąca wyspa. Spośród traw wyrastają 
wysmukłe palmy. Promieniejący tężyzną fizyczną młodzieniec (do
myślamy się: krajowiec) nurkuje w wodny przestwór. Po czym wynu
rza się ze zdobytą muszlą, którą ofiaruje młodej ciemnoskórej kobie
cie. W zamian za to otrzymuje na liściu batonik „Bounty". Najwyraź
niej w tej mało może wyrafinowanej, bezpośredniej wymianie towa
rowej zadzierzgnięta zostaje przyjaźń. Kolejny kadr: odcięta z drzewa 
kokosowa kula spadając na ziemię, rozpada się na dwie lśniące miąż
szem połowy. W chwilę później piękność o ciemnej karnacji w pół
uśmiechu pogryza czekoladowy baton. Napis - pointa: „Bounty - 
smak raju". The End.

Ta egzotyczna historyjka jest może najciekawsza z analizowanych 
reklam. Operuje bowiem nie tylko warstwą wizualną, ale również 
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szczególnie dobraną nazwą, a nawet niesie z sobą, co zobaczymy za 
chwilę, historyczną anegdotę.

Najistotniejszym elementem ikonograficznym tej filmowej opo
wiastki jest zjawiająca się na samym początku, już w pierwszym ka
drze - wyspa. Wyspa zajmuje ważne miejsce w naszej wyobraźni 
symbolicznej.

„Pewne przedmioty - odnotowuje Czesław Miłosz - dzięki ich »pod
ziemnym« związkom z cechami ludzkiej natury, zyskują nad człowiekiem 
władzę niemal magiczną, wchodzą jako wyrazy do potocznego słownika, 
służąc do nazywania zatajonych pragnień. Powiedzieć: »wyspa« - to rów
nocześnie powiedzieć: oddzielenie się od reszty ziemi trudną do przeby
cia przeszkodą, ale przeszkodą, która jest przeźroczysta, błękitna i nie sta
nowi zapory dla wzroku. Wyspa oznacza bezpieczeństwo jej mieszkań
ców od walk, sporów i wojen pozostałej ludzkości. Ten brak zagrożenia, 
tak właściwy wszelkiej legendzie o szczęściu, czy to będzie »raj biblijny«, 
czy »złoty wiek« przeniesiony poza historię, rozpoczynający Metamorfozy 
- jest istotną cechą wyspy, tak jak przedstawia się ona wyobraźni dziecka 
(nauczyciel ani rodzice nie zdołają nas już dosięgnąć - ulubione marzenie 
w czasie lekqi), tak jak przedstawia się w wyobraźni różnych epok (»wy
spy szczęśliwe«, wyspa Utopia).

Można też przypuścić, że wyspa wprowadza inne pojęcie czasu, niż 
czas, w jakim normalnie żyjemy. Człowiek ujmuje czas za pomocą obra
zów przestrzeni (czas płynie, »odcinek« czasu, duży »obszar« czasu), wi
dzi czas jako pewien płynny fluid, unoszący się nad ziemią. Wykrawając 
wyspę z lądu, otaczając ją błękitem morza, jest skłonny, drogą wielu 
dziwnych i pięknych błędów, odciąć jej czas od lądowego czasu, nadać jej 
inny czas, jak nadaje jej inne prawa i przywileje"14.

14 Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki, Paryż 1972, s. 220-221.

Niezwykle precyzyjnie wydobywa Miłosz odruchowe skojarzenia 
i obrazy związane ze słowem „wyspa". W wyobraźni zbiorowej funk
cjonuje ono jako metafora rajskiej rzeczywistości. Przez długie stulecia 
od antyku po Kolumba, mit wysp, na których lokalizowano raj ziem
ski, był jednym z bardziej żywych i kulturotwórczych wyobrażeń 
Europejczyków. Ale, co ciekawe, mit ten przeżył w licznych przebra
niach nawet demistyfikujący okres odkryć geograficznych.

„Wyspy i nowe ziemie długo jeszcze zachowały charakter mityczny, 
nawet wtedy gdy geografia rozwinęła się jako nauka. »Wyspa szczęśli
wych« przeżyła Camoesa, przetrwała wiek oświecenia, romantyzm i nie 
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straciła swej roli również w naszych czasach. Ale wyspa mityczna nie 
oznacza już raju na ziemi; jest ona wyspą miłości (Camoes), wyspą »do
brego dzikusa« (Daniel Defoe), wyspą Euthanasiusa (Eminescu) lub wy
spą »egzotyczną«, krainą snów, pełną ukrytego piękna, wyspą wolności, 
jazzu, doskonałego wypoczynku, idealnych wakacji, wycieczek luksuso
wymi statkami, do których człowiek nowoczesny wzdycha pod wpływem 
literatury, filmu lub po prostu własnej fantazji. Funkqa krainy rajskiej, 
uprzywilejowanej, pozostała ta sama: zmieniła się i przesunęła jedynie jej 
semantyczna waloryzaqa począwszy od raju ziemskiego (w znaczeniu bi
blijnym) aż do raju egzotycznego, o którym marzą współcześni"15.

15 M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 1966, s. 426-427.

By się o tym przekonać, nie trzeba zaglądać do reklamowych pro
spektów biur podróży, wystarczy sięgnąć do pierwszego z brzegu 
popularnego tygodnika. Oto wyniki uzyskane na podstawie wyryw
kowej lektury pisma „Twój Weekend":

„Kiedy słyszysz wzywający cię głos natury, szukasz rajskiej wyspy, 
masz w kieszeni pieniądze, to bezzwłocznie wyruszaj na Antiguę. Przez 
cały rok świeci tu słońce. To prawdziwy raj na ziemi!" (nr 8/1992).

„Określana jest mianem najpiękniejszej wyspy Azji. Phuket - tropikal
ny eden na Morzu Andamańskim" (nr 11/1992).

„Dla wielu Barbados, najbardziej na wschód wysunięta wysepka archi
pelagu Małych Antyli, jest prawdziwym rajem: Karaiby najczystszej jakości 
(...). Sezon na Barbados trwa nieprzerwanie przez cały rok" (nr 10/1992).

Dołączone do reportaży zdjęcia unaoczniają, że słowo nie kłamie: 
lazurowe morze, piaszczyste plaże, dyżurne palmy i słońce nigdy 
niezachodzące... Nawet te mało znane wyspy (nie wspomnieliśmy 
bowiem słowem o Bermudach, Seszelach, Majorce, Hawajach, Wy
spach Kanaryjskich) okazują się odmianą jakiejś jednej, istniejącej na 
kształt platońskiej idei, rajskiej prawyspy obejmującej stały zestaw 
elementów. Zmieniają się jedynie ich nazwy, istota pozostaje ta sama. 
Można odnieść wrażenie, jak gdyby autorzy cytowanych artykułów 
odpisywali od siebie. Ale prawdopodobniejsza wydaje się inna 
ewentualność: to nie oni mówią słowami, ale słowa nimi mówią. 
I może zamiast dopatrywać się w tych tekstach realizacji jednego ze 
strukturalistycznych aksjomatów, warto dostrzec, jak funkcjonuje 
w nich zdeterminowana kulturowo sztanca wyobrażeniowa, której 
wyrazem jest językowa klisza.
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Istotnym składnikiem reklamowego produktu jest jego nazwa. Im 
bardziej wypakowana znaczeniami, tym ma większą nośność. Toteż 
autorzy reklam uciekają od pojęć-abstraktów, sięgają natomiast po 
słowa obciążone tradycją religijną, materialną, historyczną, literaturą, 
do słów nasyconych sensem symbolicznym. Oto wypowiedź Petera 
Carlberga, dyrektora marketingu w jednej z zachodnioniemieckich 
agencji reklamowych:

„Dla fachowca od reklamy komunikacja symboliczna jest ważna, bo 
mówi wiele przy pomocy niewielu znaków. Ponieważ wiele symboli reli
gijnych spełnia ten warunek, chętnie do nich sięgamy. (...) Dlaczego pro
szek do prania nazywa się »Ariel«? Właściwie nie wiemy. Gdybyśmy dzi
siaj przeprowadzili odpowiednie badania, dowiedzielibyśmy się, że Ariel 
to nazwa proszku do prania. Przed dwudziestu laty poważna większość 
ludzi wykształconych powiedziałaby, że chodzi o szekspirowskiego elfa, 
być może byliby wśród nich i tacy, którzy potrafiliby powiedzieć: to jest 
starotestamentalne imię i oznacza Lwa Bożego. To jest działanie dwu
stronne: taka nazwa jest naładowana często wcale nieuświadomionym 
znaczeniem, następnie znajduje zastosowanie w reklamie i staje się (na 
pozór) już tylko tym, czym jest w reklamie. Symbole (...) przekształcają 
się wtedy i działają także w odwrotnym kierunku"16.

Słodki nasz batonik z rajskiej wyspy nosi gęstą od znaczeń nazwę 
- „Bounty". W angielskim pole znaczeniowe tego słowa rozciąga się 
od szczodrości, hojności, przez zasiłek, dodatek do daru. Znakomicie 
podkreśla ono i dopowiada obecną już w sferze wizualnej ideologię 
produktu. Oto prawdziwy dar hojnej i szczodrej natury, która, nie 
szczędząc swych sił, ofiaruje nam to, co ma najlepsze: kokosowy ba
ton. Istotny jest tu akcent położony na tej „samodzielnej" pracy natu
ry, która bez pomocy przemysłu przetwórczego sama przemienia 
kokosowe kule w otulony warstwą czekolady kokosowy farsz. Oczy
wiście, o czekoladzie, którą oblany jest przetworzony kokos, produ
cent reklamy taktownie zamilczał. To zrozumiałe: czekolady nie rosną 
przecież na drzewach.

Ale „Bounty" to również nazwa słynnego statku dowodzonego 
przez kapitana Williama Bligha, który wraz z załogą podjął w roku 
1788 wyprawę na Ocean Spokojny. Na południowy wschód od Nowej 
Zelandii odkrył on grupę wysp (ok. 180°), którym nadał nazwę swego 

16 Cyt. za: T. Wędawski, Czy dusza 
Powszechny", nr 3/1992, s. 6.

może być jeszcze bielsza?, „Tygodnik 
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statku. Wyprawa ta zapisała się w historii podróży dwoma przede 
wszystkim faktami: buntem załogi przeciwko surowej dyscyplinie 
narzuconej przez kapitana oraz swawolnymi poczynaniami maryna
rzy na wyspie Tahiti podczas jednego z postojów. W roku 1823 uka
zuje się poemat Byrona Island osnuty wokół opowieści sławiących 
rajsko-idylliczną atmosferę Tahiti17. Od tego momentu Tahiti rozpo
czyna swoje istnienie w historii i zaczyna oznaczać to, co w wyobra
żeniach potocznych znaczy do dzisiaj: kobiety, wino, cytrusy i śpiew, 
łagodny powiew bryzy o skacowanym poranku oraz tajemniczy urok 
bujnej natury. Kilkadziesiąt lat później Gauguin wybierze się na Ta
hiti w poszukiwaniu krainy nietkniętej przez czas i cywilizację. Jedna 
z popularnych biografii Gauguina (pióra Françoise Cachin) nosi tytuł 
Gauguin. Quest for Paradise, który dobrze oddaje cel jego poszukiwań. 
I to nic, że już dla francuskiego malarza Tahiti okazało się cieniem 
rajskiej krainy. Mity i wyobrażenia zbiorowe żyją swoim życiem, od
porne na empiryczną weryfikację. A zatem i od tej strony nazwa ba
tonika spełnia swoją funkcję, wskazując na istotne i przysługujące mu 
„naturalne" właściwości. Geniess ein Stück vom Paradies - zachęca na
pis na opakowaniu, które powtarza elementy ikonograficzne telewi
zyjnego obrazka. Z każdym kęsem „Bounty", rozcierając smak raju na 
podniebieniu, zbliżamy się do czystej, niewinnej, nietkniętej ręką 
człowieka, szczodrej natury.

17 Por. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1988, s.v. 
Bounty, Wyspa.

Analizowane przykłady, każdy na swój sposób, prowadzą nas do 
królestwa superlatywu i krainy szczęścia. Raz będzie to Arkadia, in
nym razem Eden, jeszcze innym - jedna z Wysp Szczęśliwych. Cha
rakterystyczna jest łatwość, z jaką można osiągnąć rajską przestrzeń. 
Anioł z ognistym mieczem nie stoi już na straży ogrodu, nie trzeba 
pokonywać drogi najeżonej niebezpieczeństwami ani też zwyciężać 
potwora strzegącego świętego miejsca. Wystarczy tylko kupić balsam 
pod prysznic lub czekoladowy batonik z kokosem (wersja dla gawie
dzi) albo nabyć samochód (wersja dla krezusów), by cieszyć się wie
kuistym szczęściem. Marzenia o ziemskim raju nie zniknęły nagle 
z ludzkiej wyobraźni. Zmieniły jedynie medium i odrodziły się 
w miejscu jak najbardziej odpowiednim dla stechnicyzowanej, nasy
conej telewizyjnym obrazem współczesności. Paradoksem jest przy 
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tym, że kultura współczesna używa matryc wyobrażeniowych o pra
starej metryce, by zachwalać jedne z najbardziej emblematycznych dla 
niej zjawisk: ciało, samochód i naturę. Te trzy ultranowoczesne „odkry
cia" prezentowane są przy użyciu archaicznych form i obrazów. Oleo
drukowe obrazki reklamowe zachowały przy tym pamięć swoich odle
głych wzorów, nawet wtedy gdy ich autorzy sami o tym nie wiedzą. 
Nietrudno dostrzec, jak przez grubą warstwę obrazowych stereo-typów 
przeziera głębsza warstwa arche-typu. „Na wszystkich poziomach ludz
kiego doświadczenia, nawet tych najbardziej prostych, archetyp nadal 
nadaje wartość egzystencji i tworzy wartości kulturowe"18.

18 M. Eliade, dz.cyt., s. 427.
” Por. M. Porębski, Interregnum, Warszawa 1975, s. 126-127.

Tak, Eliade ma rację. Ma słuszność również wtedy, gdy powiada 
paradoksalnie, że przejście od archetypowej sakralnej głębi do zdesa- 
kralizowanego, płaskiego stereotypu to niewątpliwie „upadek", ale 
upadek zapładniający. Świadczy bowiem o wciąż żywych, obojętnych 
na upływ czasu treściach archetypu. Typos to po grecku: odbicie, od
cisk, utrwalony ślad. Ów rajski archetyp przejawiający się tak wyraź
nie w analizowanych reklamach, wydaje się trwale obecny, „odci
śnięty" w naszej wyobraźni. I nie kłóćmy się już tak bardzo o to, czy 
jest on wrodzony, czy nabyty19. Ważne, że jest.

„Zostaliśmy wygnani z Raju, ale Raj nie został zniszczony" - po
wiada celnie Franz Kafka. I choć miał na myśli rzeczy niewątpliwie 
głębsze niż te, o których była mowa, zdziwiłby się może, że ów afo
ryzm tak trafnie oddaje zasadniczą myśl tu wyłożoną.

Jeśli zaś chodzi o zacytowanego na początku Henri Michaux, to 
jedno z dwojga: albo nie miał on telewizora, albo miał, ale nigdy go 
nie oglądał.
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(...) modele przekazane nam z pradawnych czasów nie giną 
i nie tracą zdolności reaktualizacji. (...) Weźmy jeden przy
kład spośród tysiąca: Achilles i Saren Kierkegaard. Achilles, 
jak wielu innych bohaterów, nie żeni się, chociaż przepowiadają 
mu życie szczęśliwe i płodne; wówczas musialby zrezygnować 
z możliwości zostania herosem, nie byłby już »jedynym«, nie 
uzyskałby nieśmiertelności. Kierkegaard przeżywa ten sam 
dramat egzystencjalny w związku z Reginą Olsen; rezygnuje 
z małżeństwa, aby pozostać sobą, »jedynym«, aby móc spo
dziewać się tego, co wieczne (...).
Mircea Eliade, Traktat o historii religii

Dialektyka powtórzenia jest łatwa, bo to, co powtarza się, 
już było (w przeciwnym razie powtórzenie jest niemożliwe) 
i właśnie dlatego, że było - powtórzenie staje się nowością.
Saren Kierkegaard, Powtórzenie

Czy historia się powtarza?
- Nie, nie powtarza się. Jakże mogłoby powtórzyć się w tej samej 

formie, w tym samym zewnętrznym bądź znaczeniowym kształcie 
jakiekolwiek zdarzenie z przeszłości - zdarzenie, które z natury rze
czy jest jedyne, wyjątkowe, niepowtarzalne. Jak można, nie popełnia
jąc gwałtu na zdrowym rozsądku, poważnie utrzymywać, że coś, co 
raz w historii zaistniało, co nosi niezmywalny stempel swojego czasu, 
mogłoby jeszcze raz powrócić do życia. Jak można, nie narażając się 
na śmieszność, uważać, że na linii czasu istnieją punkty tak osobliwe, 
że to w nich właśnie jego bieg zostanie nagle powstrzymany i do
świadczymy na sobie nieoczekiwanej powtórki z przeszłości. 
Owszem, bywa, że pewne wydarzenia dziejowe, zwłaszcza krwawe 
jatki, zdają się na pierwszy rzut oka podobne, ale to podobieństwo 
złudne, bowiem jak trafnie zauważył Josif Brodski, analogie nie unie
ważniają faktu nadrzędnego: w każdym przypadku to kto inny zo- 
staje zamordowany1. Od momentu, gdy pierwsze ziarenko piasku

1J- Brodski, Profil Klio [w:l Pochwała nudy, przeł. A. Kołyszko, M. Kłobukowski, 
Kraków 1996,s.99.
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znalazło się na dnie klepsydry bogini Klio, odtąd strzałka czasu ru
szyła do przodu, wprowadzając w naszą świadomość przeświadcze
nie o nieuchronności przemijania i jednorazowości dziejowych zda
rzeń. Wspierani tedy autorytetem tak zdrowego rozsądku, jak i hera- 
klitejskiego aforyzmu, iż „słońce nowe każdego dnia", utrzymywać 
możemy z sensem, że historia w żaden sposób nie powtarza się.

— Tak, powtarza się. Czas, jak lubimy mówić, a raczej, jak mówią za 
nas zleksykalizowane metafory: „biegnie", „płynie", „ucieka", i - jak 
zazwyczaj dodajemy - jest to proces „nieubłagany". Wciąż jednak 
znajdują się myśliciele, którzy na przekór potocznemu mniemaniu 
dowodzą, że historia mimo swej znikliwej natury powtarza się, że 
pod zmiennymi historycznymi przebraniami odnaleźć można nie
zmienny paradygmat. Może nie we wszystkich dziedzinach życia 
(pochodnia czy łuczywo to nie to samo, co żarówka), jednak da się 
odnaleźć pewne stałe regularności w rozwoju cywilizacji czy historii 
politycznej, wskazać na zaskakujące powtórzenia w historii myśli czy 
historii zachowań. Różnice między epokami historycznymi, rzecz 
jasna, istnieją i zaprzeczyć im nie sposób, tyle że należą one do sfery 
powierzchniowych akcydensów, pod którymi ukrywają się rozmaicie 
definiowane niezmienniki. Być może nie jest tak, by historia, na po
dobieństwo kserokopiarki, dokładnie i całkowicie wiernie powielała 
formy minione (na co, w odniesieniu do zdarzeń politycznych, zwró
cił uwagę, skądinąd dość dwuznacznie, Karol Marks, podkreślając 
najpierw tragiczną, później farsowną stronę tego rodzaju powtórek2), 
ale nic nie stoi na przeszkodzie, by dostrzec we wciąż zmieniającej się 
materii historycznej wariantowe realizacje ponadhistorycznego wzo
ru. Trzeba jedynie wyjść poza oczywistości zdrowego rozsądku, który 
kontentując się tym, co zmienne, zapoznaje możliwość historycznego 
powtórzenia i szerzej: perspektywę trwania. Wspierani tedy autory
tetem filozofów (od pitagorejczyków i Platona po Nietzschego), jak 
i niespodziewanie, refrenem Eklezjasty3, że „nic nowego pod słoń
cem", utrzymywać możemy, nie bez pewnych racji, że historia jednak 
się powtarza.

2 Brodski sugeruje, by uzupełnić tę marksowską metaforykę teatralną o np- 
wodewil, musical, teatr absurdu, operę mydlaną itd., tamże.

3 Słowa Eklezjasty są bodaj wyjątkiem w zasadniczo linearnej hebrajskiej 
teologii dziejów, por. M. Wichrowski, Spór o naturę procesu historycznego (od He
brajczyków do śmierci Fryderyka Nietzschego), Warszawa 1995, s. 30-32.
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Te konkurujące ze sobą historiozoficzne koncepcje „dwóch słońc" 
opisywane bywały najczęściej za pomocą form geometrycznych: me
tafory linii i koła, dając w efekcie różnorodne postacie, odpowiednio, 
linearnej i cyklicznej interpretacji dziejów. Prowokacyjna teza Borgesa 
(notabene: autora Doktryny czasu cyklicznego), że historia świata to być 
może ledwie parę elementarnych metafor i wariacji na ich temat, 
znajduje w tym kontekście swoje potwierdzenie. Dostarczaniem ar
gumentów na rzecz prawomocności obu stanowisk zajmowali się jak 
dotąd głównie filozofowie, teologowie i filozofowie historii. Spróbuj
my zastanowić się, czy również antropolog, korzystając ze specyfiki 
swojej dyscypliny i właściwego jej instrumentarium pojęciowego, nie 
mógłby dorzucić swojego komentarza do toczącej się od wieków de
baty?

Zanim podejmiemy tytułową kwestię, zapytajmy na razie: co się po
wtarza, o ile się powtarza, co się powtórzyć może. Na początek dwie 
krótkie opowieści, dwie zajmujące historie opowiedziane przez auto
rów, w twórczości których zarysowany dylemat wraca w różnych 
konfiguracjach fabularnych i modulacjach znaczeniowych.

Niepokojące opowiadanie Jose Luisa Borgesa Temat zdrajcy i boha
tera (ledwie cztery strony druku), rozpoczyna motto z Yeatsa, które 
„ustawia" niejako od razu sprawę, wskazuje bowiem na zaplecze 
filozoficzne historii opowiadanej w tekście.

I tak Platoński Rok
Powraca w stary krąg 
Wirując w nowym - słusznym czy też nie; 
Ludzie są tancerzami i stosują krok 
Do dźwięku, jaki daje barbarzyński gong4.

4 W.B. Yeats, Nineteen Hundred and Nineteen, przeł. L. Marjańska, cyt. za 
J.L. Borges, Temat zdrajcy i bohatera, przeł. A. Sobol-Jurczykowski [w:] Fikcje, War
szawa 1972, s. 106.

5 Szerzej na ten temat zob. M. Wichrowski, dz.cyt., s. 17-29.

Pitagorejsko-stoicka koncepcja Wielkiego Roku przejęta i zrefor
mowana w kilku punktach przez Platona przedstawia, w uproszcze
niu, dzieje jako cykl kosmiczny zakończony każdorazowo katastrofą5. 
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Na kole czasu koniec tożsamy jest z początkiem, toteż moment de
strukcji jest tu zarazem momentem odrodzenia i powtórzenia się cy
klu. Borges przypomina tę koncepcję nie bez powodu. Owładnięty 
obsesją „wiecznego powrotu", aplikuje ją w swoim opowiadaniu po 
swojemu, już bez astralno-kosmologicznych konotacji. Opowiadanie 
jest rodzajem testu na istnienie czasu kolistego, ściślej: to hipoteza 
sprawdzająca taką możliwość. Jego konstrukcja jest niezwykle prze
myślna. Narrator wyobraża sobie tytułowy temat, o którym być może 
kiedyś napisze. Na razie ma tylko jego niejasny zamysł, pewne miej
sca tej historii pozostają niedopowiedziane. Akcja ma przebiegać 
„w jakimś uciśnionym, lecz nieposkromionym kraju: w Polsce, Irlandii, 
Republice Weneckiej, w którymś z państw bałkańskich czy Ameryki 
Południowej..."6. Taki jest niezdecydowany początek, ale już po chwili 
pojawia się konkret: „Powiedzmy (dla wygody narracji), Irlandia. Po
wiedzmy, rok 1824"7. Powiedzmy, że te lokalizacje mają jakiekolwiek 
dla Borgesa (i dla nas) znaczenie; powiedzmy, że dostrzegamy w tym 
coś więcej niż tylko chwyt narracyjny. Chodzi przecież nie o wierność 
(domniemanym) faktom, ale o przetestowanie pewnej hipotezy.

6J.L. Borges, dz.cyt., s. 106.
7 Tamże.
8 J.L. Borges, dz.cyt., s. 107.

Narratorem tej opowieści w opowieści jest Ryan. To prawnuk za
mordowanego skrytobójczo irlandzkiego bohatera, przywódcy spi
skowców, Fergusa Kilpatricka. Sporządzając biografię krewnego, 
dostrzega w okolicznościach jego śmierci (zginął on niespodziewanie 
w przeddzień przygotowywanego przez siebie powstania narodowe
go) cały szereg zagadkowych faktów. Intrygujące, że przypominają 
one, aż nadto wymownie, pewne znaczące wydarzenia z przeszłości.

„Wiadomo na przykład, że konstable, którzy oglądali zwłoki bohatera, 
znaleźli przy nim zapieczętowany list, ostrzegający Kilpatricka przed nie
bezpieczeństwem, jakie miało mu grozić owego wieczoru w teatrze; rów
nież Juliusz Cezar, kiedy udawał się do miejsca, gdzie oczekiwały go szty
lety przyjaciół, otrzymał list, którego nie zdołał przeczytać, a w którym od
krywano przed nim zdradę oraz imiona zdrajców. Żona Cezara, Calpumia, 
ujrzała we śnie, jak burzono wieżę, którą Senat przyznał jej mężowi; fałszy
we i anonimowe głosy w przeddzień śmierci Kilpatricka zapowiedziały ca
łemu krajowi pożar okrągłej wieży w Kilgarvan, co mogło wydawać się 
przepowiednią, jako że urodził się on w Kilgarvan"8.
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Ryan ma naturę detektywa, jest bardzo bystry i dociekliwy, tryska 
niezwyczajną erudycją, a jego myśli o cyklicznych nawrotach historii 
z bliżej nieznanych przyczyn przypominają poglądy pewnego argen
tyńskiego pisarza:

„Te paralelizmy (oraz inne) pomiędzy historią Cezara i jednego z ir
landzkich spiskowców doprowadzają Ryana do przyjęcia jakiejś tajemniczej 
formy czasu, jakiegoś rysunku, którego linie powtarzają się. Myśli o historii 
dziesięcioepokowej, jaką stworzył Condorcet; o morfologiach, jakie propo
nowali Hegel, Spenler i Vico; o ludziach u Hezjoda, którzy degenerują się 
od złota do żelaza. Myśli o wędrówce dusz, doktrynie, która napełnia prze
rażeniem literaturę celtycką, a którą sam Cezar przypisywał druidom 
z Brytanii; myśli, że Fergus Kilpatrick, zanim został Fergusem Kilpatric- 
kiem, był Juliuszem Cezarem. Z tych kolistych labiryntów wybawia go inte
resujące odkrycie, które następnie wtrąca go w inne labirynty, jeszcze bar
dziej różnorodne i powikłane: pewne słowa, które jakiś żebrak zamienił 
z Fergusem Kilpatrickiem w dniu śmierci tego ostatniego, zostały zapowie
dziane przez Szekspira w tragedii Makbet. Że historia naśladuje historię, 
było już dostatecznie zdumiewające; żeby historia naśladowała literaturę, 
było niepojęte..."9

9 J L. Borges, dz.cyt., s. 108.
WJ.L. Borges, dz.cyt., s. 109.

Ale to nie koniec kryminalnej opowieści, poszukiwania Ryana dopro
wadzają wreszcie do rozwiązania ponurej zagadki: Kilpatrick nie był 
bohaterem, ale zdrajcą wykrytym na szczęście zawczasu przez sprzy- 
siężonych. Wyrok śmierci został wydany, pozostawał tylko kłopot, jak 
zręcznie, nie narażając losów powstania, pozbyć się „bohatera". James 
Nolan, najstarszy przyjaciel Kilpatricka i, co nie bez znaczenia, tłumacz 
dramatów Szekspira na gaelicki, wywiązał się ze swego zadania zna
komicie. Ponieważ na obmyślenie szczegółów działającej na wyobraź
nię mas egzekucji pozostawało niewiele czasu, Nolan skorzystał ze 
sprawdzonych wzorów: dramaturgii Szekspira. Powtórzył więc pewne 
sceny z Makbeta i Juliusza Cezara. Kilpatrick przyjechał do Dublina 
i płomiennymi mowami zagrzewał naród do czynu.

„Tak rozwijał się w czasie obszerny dramat, aż w końcu, 6 sierpnia 1824 r., 
w loży o ponurych zasłonach, która zapowiadała już lożę Lincolna, upra
gniona kula przebiła pierś zdrajcy i bohatera, który zaledwie zdążył wypo
wiedzieć, między dwoma krwotokami, kilka przewidzianych słów"10.
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Historia, w opowiadaniu Borgesa, pojmowana jest jako zbiór zna
czących precedensów. Coś ważnego przydarza się w historii jakby 
wyłącznie po to, by antycypować przyszłe wydarzenia. Wszystko, co 
ma się dopiero wydarzyć już się, w pewnym sensie, wydarzyło. Hi
storia kopiuje samą siebie. W śmierci Juliusza Cezara tkwi już w uta
jeniu śmierć Kilpatricka, w śmierci Kilpatricka dostrzec można nieja
sne kontury śmierci Lincolna. Borges czyta historię w sposób przy
pominający patrystyczną lekturę Biblii: tak, jak typologiczna lektura 
Ojców Kościoła ujawniała antycypujący sens wydarzeń starotesta- 
mentowych wobec tego, co zawiera Nowy Testament, tak dla niego 
przeszłość wyposażona jest w znaki, które prefigurują kształt przy
szłości. „Nic dwa razy się nie zdarza". Czy na pewno?

Ponieważ opowiadanie Borgesa ktoś mógłby uznać jedynie za 
efektowną zabawę literacką, za finezyjnie wykonaną intelektualną 
prowokację, sięgnijmy po jeszcze jedną, „poważną" tym razem opo
wieść. Niepokojące opowiadanie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 
Pierścień (ledwie sześć i pół strony) nie rozpoczyna żadne motto, brak 
więc, inaczej niż u Borgesa, bezpośrednich wskazówek mogących 
świadczyć o tym, iż autorowi bliska jest, w jakiejkolwiek wersji, myśl 
o powtórzeniu jako właściwości historii. Szukajmy gdzie indziej. 
W opowiadaniu Pieta dell' Isola znajdujemy znamienny zapis:

„Zawodne są analogie ludzkich losów. A przecież niepodobna oprzeć 
się wrażeniu, że Sebastiano wszedł zrządzeniem nieznanej siły w koleiną 
przed wieloma setkami lat wyżłobioną dziejami nieszczęsnego twórcy Cer- 
tosy. (...) Czy życie powtarza jak pozbawiona pomysłowości hafciarka zbli
żone do siebie ciągle wzory, jest rzeczą roztrząsaną od niepamiętnych cza
sów przez filozofów i po dziś dzień nierozstrzygniętą? Czy niezbadane wy
roki Boskie pisane są przez kalkę w tysiącach egzemplarzy i zmieniane tyl
ko w drobnych wariantach, czy przeciwnie - każdy z nas odbija się 
w ogromnym Oku Opatrzności i z nieomylnej Ręki Sędziego otrzymuje in
ny i na własną wyłącznie miarę skrojony los, jest sprawą zaprzątającą wier
nych i teologów?"11.

11G. Herling-Grudziński, Pieta dell' Isola [w:] Opowiadania zebrane, Poznań 1991,

Same wątpliwości, żadnych odpowiedzi. Herling sygnalizuje pro
blem, ale nie opowiada się jednoznacznie za żadną z ewentualności.
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W Pierścieniu spotykamy, nieco podobnie do tekstu Borgesa, kon
strukcję opowieści w opowieści. Narrator, jak w kilku innych opo
wiadaniach Herlinga niedwuznacznie stylizowany na samego autora, 
zasłyszał w wyzwolonym już przez aliantów Neapolu historię z pier
ścieniem, która miała wydarzyć się w mieście niedługo przed wy
zwoleniem. Jej autentyczność była dość wątpliwa. Po czterdziestu 
latach, tej samej opowieści, z niewielkimi zmianami, wysłuchał z ust 
znajomego neapolitańskiego introligatora. Potwierdzało to jej żywot
ność, w niczym jednak nie przydawało jej prawdziwości. Za jej fikcyj- 
nością przemawiać miałyby też wyjątkowe zbieżności z nowelą Bo- 
caccia Andreuccio z Perugii. Narrator nie odmawia sobie przyjemności 
jej streszczenia. Jest to prosta historia z morałem. Handlarz końmi, 
Andreuccio, okradziony jeszcze przed spodziewaną transakcją, pró
buje powetować sobie straty, kradnąc, wraz z parą złodziei drogocen
ny pierścień z sarkofagu neapolitańskiego arcybiskupa.

„Odsunąwszy ciężką pokrywę, bojaźliwi złodzieje zmuszają Andreu- 
cda, by to on wlazł do sarkofagu. Pomny na własną niedolę obrabowanego 
z tak dużej sumy pieniędzy, Andreuccio postanawia najpierw o sobie po
myśleć. Ściąga z trupiego palca drogocenny pierścień i na swój palec go na
kłada; po czym, z sarkofagu nie wychodząc, oznajmia wspólnikom że pier- 
śaenia nie znalazł i podaje im tylko pastorał, infułę i szaty biskupa"12.

G. Herling-Grudziński, Pierścień [w:] tamże, s. 244.

Dzięki sprytowi oszukuje wspólników i wraca do domu z pierście
niem, którego wartość jest o wiele większa niż stracona suma.

Pokrewieństwo noweli z opowieścią zasłyszaną przez narratora 
jest uderzające. Zmieniły się, oczywiście, okoliczności zewnętrzne 
i drugorzędne detale, ale jej fabularna osnowa pozostała bez zmian. 
W sierpniu 1943 roku, podczas nalotu aliantów jedna z bomb spadła 
na dziedziniec kościoła San Egidio, w którego krypcie pochowano na 
początku ubiegłego stulecia arcybiskupa Neapolu. W nocy, przez
wyrwę na dziedzińcu kościoła, do podziemi dostał się wieloletni 
opiekun świątyni, kościelny Matteo. Posłuchajmy „rekonstrukcji" 
wydarzeń:

„Jak zaczadzony zabrał się do podnoszenia pokrywy sarkofagu. Miał 
zamiar odsunąć ją jedynie u wezgłowia, ale zbyt gwałtownie widać 
pchnięta ześliznęła się i krawędzią ugodziła go w nogę. Poczuł straszny ból. 
Starał się nie zwracać nań uwagi, rozgorączkowany podważył żelaznym 
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klinem wieko trumny. Niewiele pozostało ze zwłok arcybiskupa: czaszka, 
kawałki szkieletu pomieszane ze zgniłymi, zetlałymi strzępami szmat, po
czerniały pastorał. Pozostało na szczęście nietknięte przez czas to, czego 
szukał: pierścień na kostce palca prawej dłoni. Ogromny, splatana złota ob
rączka z brylantowym, połyskującym krzyżykiem na ciemnej, grubej, owal
nej płytce. (...) Wystarczyło mu jeszcze sił, żeby z pierścieniem na palcu wy
czołgać się z krypty, chociaż krew ciekła obficie z jego zranionej nogi"13.

13 G. Herling-Grudziński, dz.cyt., s. 247.
14 G. Herling-Grudziński, dz.cyt., s. 248.
15 Platon, Państwo [w:J tegoż, Państwo, Prawa, przeł. W. Witwicki, Kęty 1999,

Następnego dnia znaleziono nieprzytomnego kościelnego z pier
ścieniem na palcu. Dziwnym trafem jednak pierścień znikł, choć 
wielu było takich, którzy go widzieli.

„Liczniejsi wciąż się stawali ci, »co widzieli tych, którzy widzieli«. 
I piękniejszy wciąż, drogocenniejszy stawał się sam Pierścień, jakkolwiek 
wieści o nim towarzyszyła również niekiedy pogłoska, że był cudowną 
imitacją, którą ozdobiono palec arcybiskupa zaraz po jego śmierci, oryginał 
złożywszy w skarbcu katedralnym. Komu jednak chciałoby się w to wie
rzyć?"14

Wydarzenia (realne czy też „tylko" wyobrażone), które miały 
miejsce owej sierpniowej nocy roku 1943 w Neapolu, przeglądają się, 
przy wszystkich różnicach, jak w lustrze w noweli Bocaccia. Narrator 
niczego nie sugeruje wprost, nie eksponuje genetycznej zależności 
obydwu historii, choć bierze pod uwagę możliwość, że historia An- 
dreuccia mogła stać się punktem wyjścia wojennej fantazji. Zbieżności 
są jednak zastanawiające. Idąc tropem Borgesowskich antecedenso- 
wych historii, uzupełnijmy opowiadanie Herlinga, jeszcze jedną opo
wieścią z platońskiego Państwa, jakby skądś znajomą. Jej bohaterem 
jest niejaki Gyges.

„On był pasterzem i służył u ówczesnego króla Lidii. Kiedy spadł wielki 
deszcz i przyszło trzęsienie ziemi, pękła ziemia w pewnym miejscu i utwo
rzyła się rozpadlina w tej okolicy, gdzie on pasał owce. On to zobaczył, 
zdziwił się, zszedł w jej głąb i ujrzał dziwne rzeczy, o których bajki opowia
dają, a między innymi i konia z brązu, pustego wewnątrz, który miał 
drzwiczki. Gyges nachylił się przez nie do środka i zobaczył wewnątrz tru
pa, który się wydawał nadludzkiego wzrostu. Nie miał na sobie nic, tylko 
złoty pierścień na ręku. On ściągnął mu ten pierścień i wylazł stamtąd na
górę" (359, D)15.

s.52.
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Pierścień Andreuccia miał wymierną w pieniądzach wartość, pier
ścień Mattea, zdaje się, że był tym bardziej, im bardziej go nie było, 
pierścień Gygesa miał magiczną moc: czynił właściciela niewidzial
nym. Trzy różne pierścienie, trzy odmienne, ale jakoś podobne opo
wieści. W opowiadaniu Herlinga, opowieść z czasów wojny, nieważ
ne czy dotyczyła prawdziwych lub zmyślonych wydarzeń, naśladuje 
(bezwiednie?) opowieść z przeszłości, która, dodajmy, naśladuje 
(bezwiednie?) opowieść z jeszcze odleglejszej przeszłości. „Że historia 
naśladuje historię, było już dostatecznie zdumiewające; żeby naśla
dowała literaturę, było niepojęte..." Brak u Borgesa jeszcze jednego 
członu tej nieskomplikowanej permutacji. Trzecia możliwość jest 
oczywista: literatura, która naśladuje literaturę. Opowieść, która na
śladuje opowieść. Historia, która naśladuje historię.

„Opowiem ci swoją historię..."; „Oto historia mojego życia..."; „To 
historia nie do uwierzenia..." Słowo „historia", tak w znaczeniu 
użytym na końcu poprzedniego akapitu, jak i w znaczeniu, jakie na
daje mu język potoczny, jest synonimem opowieści, opowiadania, 
narracji. W tej semantyce zawiera się ciekawa, choć przecież nienowa, 
intuicja: życie jest opowieścią. Może to być szekspirowska a tale told by 
an idiot, fuli ofsound andfury, albo jej hollywoodzkie przeciwieństwo: 
story z happy endem jako obowiązkową figurą finałową. W obydwu 
przypadkach, w ciemnej czy w jasnej tonacji, życie przypomina opo
wieść. Przypomina, ale jednak nie jest opowieścią. Tej ekwiwalencji 
nie można pojmować naiwnie i nazbyt dosłownie. Ponownym prze
myśleniem podobieństw i różnic łączących obydwie kategorie za
jmuje się w odkrywczym studium Paul Ricoeur16. Punktem wyjścia, 
wymagającym znaczących korektur, jest dla niego uwaga jednego 
z komentatorów, która ustanawia radykalny rozziew między opowie
ścią i życiem: „historie są opowiadane, a nie przeżywane, życie zaś 
jest przeżywane, a nie opowiadane"17. Z niezwykle gęstego tekstu, 
w którym, posiłkując się koncepcją mimesis Arystotelesa, uwagami

16 P. Ricoeur, Życie w poszukiwaniu opowieści, przeł. E. Wolicka, „Logos i Ethos",
2/1993, s. 225-236.

17 P. Ricoeur, dz.cy t., s. 225.
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św. Augustyna o doświadczaniu czasu, strukturalistycznymi anali
zami opowiadania, Ricoeur rozważa drobiazgowo i wnikliwie pro
blemy, takie jak: proces zawiązywania fabuły, właściwe jej schematy- 
zacje, relacje do czasu, rola czytelnika w konstruowaniu fabuły, wy
notujmy to, co dla nas najistotniejsze, a więc przede wszystkim po
krewieństwa i związki łączące wspomniane kategorie, które pozostają 
jakoby w stanie nieuleczalnego konfliktu.

W jaki więc sposób dojść może, już na poziomie wyższym niż po
toczne rozumienie, do pojednania życia i opowieści? Opowieść pro
wadzi nas z powrotem do życia z tej choćby racji, że proces jej kom
ponowania nie jest dopełniony w tekście, ale dopełnia się dopiero po 
stronie czytelnika. Sens opowieści pojawia się na przecięciu świata 
tekstu i świata czytelnika. Tekst nigdy nie jest zamkniętym Universum. 
W trakcie lektury horyzont znaczeń ustanawiany i oferowany przez 
tekst nieustannie splata się z horyzontem doświadczenia czytelnika.

„Czytanie jest samo w sobie pewnym sposobem życia w świecie fikcji 
otwartym przez dzieło. Wolno nam zatem powiedzieć, że historie są po
wtórnie opowiadane, ale też przeżywane na modłę żywej wy- 
obraźni"(podkr. D.C.)18.

P. Ricoeur, dz.cyt., s. 231.

Wbrew strukturalistycznej dogmatyce, tekst nie jest wyłącznie szkla
ną kulą znaków, bez referencji do tego, co znajduje się poza nim. Ży
cie i opowieść łączą jednak jakieś nici porozumienia.

Jeśli samo pojęcie życia poddać redefinicji, to i w tym przypadku 
dostrzec można ograniczoność stwierdzenia, że „życie jest przeżywa
ne", tylko przeżywane. Życie, oprócz tego, że przeżywane, jest też 
opowiadane. Dokąd nie zostanie opowiedziane, dotąd pozostaje je
dynie faktem z dziedziny biologii. Życie najwyraźniej chce być opo
wiedziane, domaga się interpretacji, dopiero wówczas zdarzenia, 
uporządkowane w pewien schemat, w pewną strukturę stają się zro
zumiałe, ich sens zaczyna się objawiać. Podobnie ujmował to Mircea 
Eliade, dostrzegając specyfikę ludzkiego bytowania w tworzeniu 
i słuchaniu opowieści:

„Myślę, że zainteresowanie narracją, opowieścią, jest elementem naszej 
ludzkiej kondycji, naszego bycia w świecie. Chcemy wiedzieć, co się działo, 
co robili ludzie i do czego są zdolni: ryzyko, przygody, wszelkiego rodzaju 
próby. Nasze istnienie nie jest istnieniem nieruchomych kamieni, kwiatów 
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czy owadów, których życie toczy się ściśle wyznaczonym torem. Nasze ist
nienie jest przygodą. Człowiek nigdy nie przestanie słuchać opowieści"19.

Związek życia i opowieści objawia się też i z tej racji, że działania 
ludzkie mogą znajdować się w polu symbolicznych odniesień. Ta 
właśnie cecha decyduje o tym, które z działań poddaje się twórczemu 
przekształceniu.

„Jeśli rzeczywiście działanie może zostać opowiedziane, to dlatego, że 
od razu bywa wyrażone w znakach, regułach i normach. Jest zatem zawsze 
zapośredniczone przez symbole. Ten rys działania został wydobyty na 
światło dzienne przez antropologię kulturową"20.

Nie jest więc tak, że to my wprojektowujemy w działanie sensy i zna
czenia. Przeciwnie: ono samo objawia się nam jako swego rodzaju 
tekst wyrażony za pomocą własnego kodu i języka. Tekst, który chce 
być odczytany.

Innym jeszcze elementem zbliżającym do siebie opowieść i życie 
jest to, co nazywa Ricoeur prenarracyjną jakością ludzkiego doświad
czenia. Nie chodzi tu o to, że różnego rodzaju działania czytane są 
przez opowieści, które już znamy, a więc, że każde ludzkie doświad
czenie zapośredniczone jest przez istniejące systemy symboliczne. 
Chodzi raczej o to, co zawiera się w przywołanych wcześniej zwro
tach potocznych intuicyjnie zrównujących zdarzenia życiowe z narra
cją. Wnikając w sferę doświadczenia codziennego nietrudno zauwa
żyć, że pewne serie epizodów z naszego życia postrzegamy jako hi
storie potencjalne, jako historie jeszcze nieopowiedziane. Samo więc 
życie ludzkie, utkane ze znaczących epizodów, ma naturę opowieści, 
jest wirtualną historią czekającą na opowiedzenie. To w opowieści 
i dzięki opowieści, poprzez wprowadzenie w chaotyczny, bezkształt
ny, przypadkowy bieg zdarzeń logiki, ładu i struktury dochodzi do 
ujawnienia głębszego ich sensu. Tym samym opowieść staje się in
strumentem samorozumienia. Życie na nowo opowiedziane konsty
tuuje naszą tożsamość jako tożsamość narracyjną.

” M. Eliade, Próba labiryntu. Rozmowy z Claude-Henri Rocąuet, przeł. K. Środa, 
Warszawa 1992, s. 180.

20 P. Ricoeur, dz.cyt., s. 232.
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Powróćmy do naszych dwóch opowiadań. Teraz już łatwiej odpowie
dzieć na postawione wcześniej pytanie: co się powtarza, o ile się po
wtarza? Powtarzają się historie, powtarzają się opowieści, rozumiane 
w znaczeniu wyłożonym powyżej. Nie są to byle jakie, nic nieznaczą- 
ce opowieści. Przeciwnie: mówią o ważnych wydarzeniach 
z przeszłości, takich, które mają rangę wyjaśniającego i tłumaczącego 
(ale nie w naukowym sensie) precedensu i które zgęszczają w sobie 
pewien egzystencjalny sens. Wydarzenia te tworzą swego rodzaju 
paradygmat, wzorzec, model, który zostaje następnie w przyszłości 
powtarzany. Tego typu opowieści posiadają, jak łatwo zauważyć, 
konstytutywne cechy przypisywane w studiach religioznawczych 
i antropologicznych narracjom mitycznym. Odłóżmy na chwilę na 
bok klasyczną literaturę przedmiotu i oddajmy głos subtelnemu 
znawcy mitu, symbolu i poezji, włoskiemu pisarzowi i eseiście, Cesa- 
re Pavese, eksponującemu w swych uwagach te cechy opowieści mi
tycznej, które - co dla nas istotne - odnoszą się w równym stopniu do 
archaicznych, jak i współczesnych postaci mitu:

„Trzeba upierać się mocno przy tym olśnieniu jedynością, spoza którego 
prześwituje mit. Tkwi tu bez wątpienia rdzeń religijny. Zycie zapełnia się 
i wzbogaca wydarzeniami, których nie mogą zastąpić żadne inne, a które 
właśnie dzięki temu, że nastąpiły raz i obowiązują na zawsze, wyrastają po
nad prawa świata ziemskiego, mają znaczenie wzorca przewyższającego 
rzeczywistość, warte są tyle, co ich treść, znacząca i istotna, a wszystkie wy
darzenia codzienne na tyle tylko nabierają sensu i wartości, na ile są powtó
rzeniem lub odbiciem tamtych wydarzeń. Mit jest zawsze symboliczny, 
dlatego nigdy nie ma znaczenia jednego, alegorycznego, ale żyje życiem 
zamkniętym, a ono zależnie od miejsca i od nastroju, jakie znajduje, może 
wyrwać się z zamknięcia i zakwitać najróżniej i najobficiej. Mit jest wyda
rzeniem jedynym, absolutnym; jest zgęszczeniem siły życiowej, należącej do 
sfer innych niż sfera naszego życia codziennego, a jako taki wnosi powiew 
cudu w to wszystko, co na niego naprowadza i co jest do niego podobne"21- 

Doprecyzujmy poprzednie ustalenie: tym więc, co się ustawicznie 
powtarza, co powtarzać się może, jest szczególny typ opowieści: mit 
wraz z jego symboliczną zawartością. Nie jest to teza przesadnie od

C. Pavese, Dialogi z Leukoteą, przeł. S. Kasprzysiak, Warszawa 1975, s. 150.
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krywcza, gdy mamy na myśli kultury archaiczne, tradycyjne, ludowe; 
w odniesieniu do współczesności budzi nieufność, a przynajmniej 
zdziwienie. Dość powszechne jest bowiem wciąż mniemanie, że kul
tura współczesna pozbawiona jest „prawdziwego" mitycznego zaple
cza, pozbawiona mitów. Powiada się, że mit „już" był, „już" się zda
rzył, jest sposobem postrzegania i interpretacji rzeczywistości właści
wym minionym formacjom kulturowym (wyraźny pogłos ewolucjo- 
nistyczno-stadialnego myślenia o historii), obecnie zaś mamy do czy
nienia co najwyżej z mitami zdegradowanymi, „wytartymi", zdege- 
nerowanymi, z karykaturami wielkich opowieści mitycznych. Mit 
najwyraźniej wszedł w konflikt z myśleniem dyskursywnym. Wielo
krotnie formułowano i na różne sposoby uzasadniano oświeceniowo- 
-pozytywistyczne z ducha programy demitologizacji dotychczasowe
go dziedzictwa religijno-mitycznego22. Dogmatycznie i wąsko pojęty 
racjonalizm próbował uporać się z mitem.

23 E. Sabato, Pisarz i jego zmory, przeł. R. Kalicki, Kraków 1987, s. 201-202.
O. Marąuard, Rozstanie z filozofia pierwszych zasad, przeł. K. Krzemieniowa, 

Warszawa 1994, s. 95.

„Mit nie teoretyzuje i (...) stanowi wyzwanie wszelkim kategoriom ra
cjonalnego myślenia. Jego »logika« w żaden sposób nie przystaje do na
szych wyobrażeń o naukowej prawdzie. Ale to racjonalna filozofia nigdy 
nie chciała uznać podobnego rozdwojenia i zawsze głosiła, że utwory mi- 
tyczno-poetyckie »muszą mieć jakiś rozumowy sens«. Mit ukrywa go za 
wszelkiego rodzaju fantastycznymi obrazami i symbolami, natomiast zada
niem filozofa jest zrywanie owych masek. Właśnie wtedy słowo de- 
-mityfikacja utożsamiono z de-mistyfikacją"23.

Mimo zmasowanego ataku różnych naukowych szkół i teorii wy
jaśniania, mit dość skutecznie opiera się próbom racjonalizacji. Żadne, 
jak dotąd, próby pozbycia się mitu z myślenia współczesnego nie 
powiodły się, można by nawet za Odo Marquardem paradoksalnie 
stwierdzić, że sama historia procesu demitologizacji jest mitem, co 
w pewnym sensie dowodzi względnej nieśmiertelności mitu24.

Zbytnie przywiązanie do dogmatów współczesności, zawężenie 
perspektywy jedynie do krótkiego wycinka czasowego, w którym 
zyjemy, wywołuje amnezję. Zapominamy, czytając, opowiadając 
i słuchając dzisiaj rozmaitych historii,

22 Porażkę Bul (mano wskiego programu demitologizacji omawia L. Kołakow
ski, Iluzje demitologizacji [w:] Cywilizacja na lawie oskarżonych, Warszawa 1990, 
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„... że są to fragmenty dawnych i wiecznych historyj, że budujemy, jak 
barbarzyńcy, nasze domy z ułamków rzeźb i posągów bogów. Najtrzeź
wiejsze nasze pojęcia i określenia są dalekimi pochodnymi mitów i daw
nych historyj. Nie ma ani okruszyny wśród naszych idei, która by nie po
chodziła z mitologii - nie była przeobrażoną, okaleczoną, przeistoczoną 
mitologią. Najpierwotniejszą funkcją ducha jest bajanie, tworzenie »histo
ryj«. Siłą motoryczną wiedzy ludzkiej jest przeświadczenie, że znajdzie ona 
na końcu swych badań ostateczny sens świata. Szuka go ona na szczycie 
swych sztucznych spiętrzeń i rusztowań. Ale elementy, których używa do 
budowy, już były raz użyte, już pochodzą z zapomnianych i rozbitych »hi
storyj«"25.

25 B. Schulz, Mityzacja rzeczywistości [w:] Opowiadania. Wybór esejów i lisM 
oprać. J. Jarzębski, Wrocław 1989, s. 366.

I kiedy w dalszej części cytowanego tekstu powiada Schulz, że duch 
ludzki nie ustaje w „glossowaniu życia przy pomocy mitów", w nie
kończącym się dziele nadawania sensu przeżywanej rzeczywistości, 
to nie sposób nie dostrzec w tych słowach wyprzedzających znacznie 
swój czas, zbieżności i podobieństw z niektórymi, opublikowanymi 
blisko 60 lat później, uwagami Ricoeura na temat sensotwórczej roli 
narracji.

Historia się nie powtarza. Powtarzają się historie. Mityczne historie. 
Oczywiście, nigdy dokładnie, z zachowaniem tego samego sztafażu, 
tych samych perypetii, tych samych imion własnych. Najczęściej - 
w przebraniu i w przetworzeniu. Zastanawiające jednak, że nawet 
najdalej idące przekształcenia i zmiany nie zacierają śladu pierwo
wzoru. W tym sensie mit byłby dialektyczną syntezą zmienności 
i trwania. Nie z umiłowania paradoksu, ale z pragnienia, by odpo
wiednie dać rzeczy słowo, trzeba by zatem powiedzieć tak: mit, po
wtarzając się, nie powtarza się i nie powtarzając się, powtarza się. 
Dopiero ta formuła odsłania w pełni ów dziwny i niejednoznaczny 
status mitu w historii. W prologu błyskotliwego studium o metamor
fozach Fausta pisał Jan Patoćka:

„Mity nie umierają, jak sądzą przekonani racjonaliści i całe ich plemię, 
lecz jedynie ulegają przemianom. Istnieje bowiem nie tylko przypadkowa 
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zawartość świata i mówiąca o niej nauka, lecz także coś, co można by na
zwać sercem świata, co jest ponad przypadkiem i koniecznością w potocz
nym tych słów znaczeniu i o czym możemy nie tylko filozoficznie »wie
dzieć«, lecz do »czego ustosunkowujemy się całą naszą istotą«; o tym sobie 
też opowiadamy, wprowadzamy do naszego języka jak do jakiegoś innego, 
szerszego świata, który sam jest elementem jednego wielkiego świata, i to 
wiaśnie jest »mit« we właściwym tego słowa znaczeniu. Toteż mity nie zo- 
stają zastąpione przez filozofię i naukę, lecz sami filozofowie i uczeni bar
dzo często dalej je rozwijają"26.

“ J- Patoika, Trzy fazy legendy Fausta (Refleksje czytelnika nad „Doktorem Faustu- 
sem Tomasza Manna), przeł. I. Krońska, „Twórczość", nr 8/1973, s. 91.

H.G. Gadamer, Problem dziejów w nowszej filozofii niemieckiej, przeł. 
K. Michalski, „Znak", nr 257-258/1975, s. 1424.

Ta cenna wypowiedź filozofa kieruje uwagę na sprawę dla mitu 
podstawową, na wartość, której nie sposób przecenić: mit wyprzedza 
rozum dyskursywny, wychodzi z przestrzeni, która poprzedza logos. 
Stąd też mit, jak sygnalizowaliśmy już wcześniej, jest „przed" i „po
nad" nauką jakkolwiek obrazoburczo by to brzmiało dla entuzjastów 
wiedzy dostarczanej za pomocą naukowej Metody. Mit bowiem nie 
chce wiedzieć, on już wie! Kłopot w interpretacji mitów polega wła
śnie na owej niewspółmiemości między mądrością mitu i niewiedzą 
rozumu, na co wskazywał Gadamer:

„Jak tłumaczy się mity, gdy chce się je tłumaczyć naukowo? Jaki to 
oczywisty i owocny przesąd trzeba przy tym uznać? Sens mitów, sens baśni 
jest sensem najgłębszym. Jaką miarą oceniać ich tłumaczenie? Czy w rze
czywistości nie czujemy, że nie ma metody tłumaczenia mitów i baśni? I czy 
nie oznacza to ostatecznie i w istocie, że nie możemy objaśniać mitów, bo
wiem to raczej mity nas objaśniają?"27

Jest coś jeszcze ważniejszego w wypowiedzi czeskiego filozofa niż 
ów wątek nienaukowości, czy wręcz antynaukowości mitu. Konsta
tując, że mit wychodzi poza przypadkową zawartość świata, że wy
kracza poza przypadek i konieczność w zwykłym tych słów rozumie
niu i celuje od razu wprost w „serce świata", daje jednoznacznie 
■ wyraźnie do zrozumienia, że opowieść mityczna nie jest jedynie 
formą narracyjną zamykającą się w słowach i regułach, które ją two
rzą, ale przeciwnie: że jak najmocniej wiąże się ona ze światem, że 
otwiera się na świat, że jakoś „dotyka" rzeczywistości. Podkreślałem 
tą cechę, gdy mowa była o opowieści w ogóle, a teraz podkreślam ją
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mocno raz jeszcze, mówiąc o opowieści mitycznej, po to, by unieza
leżnić się od tych stanowisk, które akcentują, by nie powiedzieć de
monizują, samoistną, niereferencjalną jakość wszelkich narracji. 
W formule „powtarzają się historie" można by bowiem doszukać się 
refleksu tego rodzaju poglądów, a jest to jak najdalsze od zawartych 
w niej intencji.

Formuła ta wyraża nade wszystko przekonanie, że w warianto
wych realizacjach mitycznych opowieści dochodzi do „przebicia" 
w zmiennej materii dziejów. Słowem, że oprócz dostrzegalnej „gołym 
okiem" przemijalności i zmienności wszelkich form, istnieje w świecie 
coś trwałego, coś, co tej zmienności się wymyka i co jej radykalnie 
zaprzecza. Rozumiem, że w dobie rozplenienia się w myśli współcze
snej różnego typu historyzmów28, w sytuacji, gdy przekonanie o hi- 
storyczności jako niezbywalnej własności ludzkiego istnienia stało się 
niemal obiegowym poglądem, wspomniana formuła musi brzmieć 
wyjątkowo niestrawnie, by nie rzec: absurdalnie. Problem w tym, że 
tego rodzaju poglądy nie są na mocy definicji samooczywiste, co naj
wyżej do niej pretendują. Niezwykle celnie zwraca na to uwagę Hans 
Jonas, w krótkiej, acz instruktywnej rozprawce pod znamiennym 
tytułem: Zmiana i trwanie. O podstawach rozumienia przeszłości29. Jonas 
poddaje pod dyskusję dwa klasyczne stanowiska odnoszące się 
do rozumienia tego, co minione. Pierwsze, wspiera się na przekona
niu o istnieniu stałej, ponadhistorycznej natury ludzkiej, co sprawia, 
że rozumienie przeszłości jest możliwe, bowiem „podobne" poznaje 
tu „podobne". Pogląd przeciwny opiera się na założeniu o nieustan
nej zmienności człowieka w dziejach, w związku z czym poznanie 
przeszłości nie jest w ogóle możliwe, ponieważ „inne" usiłuje poznać 
„inne", a jest to zajęcie poznawczo jałowe. W drodze złożonej i bardzo 
wyważonej argumentacji Jonas opowiada się za pierwszym po
glądem. W konkluzji wbija gwóźdź do trumny radykalnego histo- 
ryzmu:

Warszawa 1991, s. 318-341.
29 H. Jonas, Zmiana i trwałość. O podstawach rozumienia przeszłości, prz®- 

P. Domański, Warszawa 1993.

„Nasze przekonanie o istotnej historyczności człowieka »w ogóle« samo 
jest produktem historycznym. To sprawia, że się ono nie samo przez się 

28 Różne postacie historyzmu wyróżnia i omawia J. Szacki, Histon/zi" 
a współczesne nauki społeczne [w:] Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studw,
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uzasadnia, lecz samo przez się ogranicza. Z chwilą, gdy zabieramy się do 
niszczenia wszelkiej ziemskiej pozostałości tego, co niehistoryczne, jego no
sicieli wpędzając w historię, nie bez korzyści będzie przypomnieć sobie, że 
historia nie jest ostatnim słowem ludzkości. Nur wer sich wandelt, bleibt mit 
mir verwandt. (Tylko, kto się zmienia, pozostaje spokrewniony ze mną) to 
wyznanie Faustowskie, nie teza ontologiczna. To my mamy w obiegu prze
sąd, że bezruch to cofanie się, że trwanie to upadek".

1 nieco dalej:

„Może nasza nienasycona żądza historii jest tylko wyrafinowaną grą? 
Może nieprawdą jest, jakobyśmy dla zrozumienia samych siebie musieli 
znać całą naszą prehistorię, a do tego jeszcze historię całej reszty ludzkości? 
A jeśli to jest prawdą, to może nie jest prawdą, że musimy w tym sensie ro
zumieć siebie, żeby być prawdziwymi ludźmi. Dla tego celu ważniejsza 
może okaże się wiedza o wiecznym (pokr. D.C.) niż rozumienie doczesne
go, może istotniejsze okaże się widzenie siebie w świetle tej pierwszej niż 
objaśnianie siebie przez to drugie"30.

30 Tamże, s. 30-31; na historyczne usytuowanie zjawiska sekularyzacji religii 
1 Ktuki, a tym samym sprowadzenie ich wyłącznie do aspektu wymiernego, cza
sowego zwraca uwagę Wiesław Juszczak, Fragmenty. Szkice z teorii i filozofii sztuki, 
Warszawa 1995, s. 42-42.

Do podobnych wniosków dochodzi Barbara Skarga w swych roz
ważaniach nad historią intelektualną, historią idei i poglądów filozo
ficznych. Polemizując z koncepcją nieciągłości Foucaulta, z tezą, że 
historia myśli to jedynie historia nieustannych zerwań i pęknięć, za
pytuje retorycznie, czy ów konsekwentny historyzm sam siebie nie 
unieważnia. Czy, przykładowo, przyjęcie tylko i wyłącznie perspek
tywy heraklitejskiej płynności nie sprawia, że zajmowanie się dzieja
mi idei, które ustawicznie zmieniają się i z których nic nie wynika, 
staje się zajęciem jałowym, czy rozumienie przeszłych myśli jest 
w ogóle możliwe, skoro skutecznie oddziela nas od nich nieprzeni- 
kalna jakoby ściana epistemy? Analizując z punktu widzenia history
ka myśli filozoficznej kwestię zmienności i trwania, pytając o możli
wość istnienia inwariantów w historii, konkluduje ostrożnie:

«... trudno jest przypuścić, aby dzieje kultury intelektualnej mogły się wy
łamać spod panowania czasu. Są one jak dzieje ludzkie i świata historyczno- 
ścią samą. To zaś znaczy, że nie ma w nich nic, co by było w wieczności, 
a w każdym razie nic o tym stwierdzić nie jesteśmy w stanie. Ale to nie zna
czy, że nie ma względnej stałości, wszakże to człowiek powraca do tego, co 
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wydawało mu się istotne, ważne, to on stale nachyla się nad przeszłością 
i przez ten akt coś zachowuje się i powtarza, choć w nieco innej formie"31.

31 B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989, s. 227.
32 Tamże, s. 224.
33 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, oprać, i wstęp 

E. Czaplejewicz, Warszawa 1986, s. 525.
34 J. Cybis, Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966, wybór i wstęp D. Horodyń- 

ski, Warszawa 1980, s. 33.

Jasną jest rzeczą, że czas nie zna tożsamości, żadne pojęcia i twier
dzenia filozoficzne nie pozostają takie same w ciągu wieków. Nie 
musi jednak wynikać z tego, że historyczność ludzkiej egzystencji 
zmusza nas do przyjęcia relatywizmu, tak jak temporalizacja prawdy 
nie wyklucza jej bezwzględnej wartości32. Tak więc, zmienność nie 
usuwa całkowicie trwałości. I choć autorka podkreśla, że dowód na 
istnienie tego, że coś jest wieczne, jest na płaszczyźnie dyskursywnej 
niemożliwy (uprawomocniony może być jedynie aktem wiary), to 
przynajmniej w mocy pozostaje teza negatywna: że nie wszystko jest 
absolutnie zmienne. Może więc rację miał Michaił Bachtin, notując na 
krótko przed śmiercią, choć jest to twierdzenie z gatunku „słabych", 
iż „Nie istnieje nic, co byłoby absolutnie martwe: każdy sens przeżyje 
święto swojego odrodzenia"33.

W malarskich zapiskach Jana Cybisa pojawia się niespodziewanie 
porywająca myślowo i filozoficznie głęboka anegdota:

„Z wieży kościoła Mariackiego słychać było hejnał. Kelner od Noworol- 
skiego pod Sukiennicami, Miecio, spojrzał w okno i powiedział:

»Gdyby tak zatrzymać czas?«
»Bycza historia« zawołał Józef Jarema. Wkrótce Miecio grał w teatrze 

Cricot, wygłaszając w jednej ze sztuk Jaremy swoje frapujące zdanie"34.

W wierszu Rainera Marii Rilkego, przecież nie kelnera, znajduje
my, poetycko przetworzone, bliskie echo tamtych słów z krakowskie
go rynku:

Dziwaczne słowo: przepędzić czas! 
Zatrzymać go, to byłoby zadanie.
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Bo kogóż to nie trwoży: gdzie jest trwanie, 
gdzie w końcu byt w tym wszystkim wszystkich nas35

35 R.M. Rilke, Przepędzić czas [w:] Poezje, przeł. M. Jastrun, Kraków 1987, s. 355.
36 Por. K. Michalski, Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, 

Warszawa 1988, s. 169-204.
37 J.L. Borges, Heraklit, przeł. A. Sobol-Jurczykowski [w:] Twórca. Pochwała cie- 
Warszawa b.d.

We frapującej, ponad wszelką wątpliwość, frazie krakowskiego 
kelnera - gdy chodzi o pytania pierwsze, spontaniczne, „naiwne", 
figury każdego z nas - jak i w wersach poety dochodzi do głosu (jako 
tęsknota?, pragnienie?, konsolacja?) antyheraklitejska z gruntu myśl 
o pokonaniu czasu, o odnalezieniu w nim momentu nierelaty wnego, 
o wejściu w wymiar trwania. Czy w zarysowanej wcześniej hipotezie 
sugerującej możliwość znaczących powtórzeń historii w historii, ma
my do czynienia jedynie z działaniem terapeutycznym, czy też zawie
ra się w niej trafne odsłonięcie i rozpoznanie pewnej niezbywalnej 
jakości naszej egzystencji? Trudno zapewne o odpowiedź, która mo
głaby zadowolić wszystkich. Ta może być jedynie funkcją przyjętych 
uprzednio przesądzeń filozoficznej natury. A jak wiadomo, zgoda 
powszechna w tych kwestiach należy już raczej do pobożnych życzeń 
niż ziszczalnych marzeń.

Powróćmy jeszcze raz na koniec do Heraklita, patrona wszystkich 
czcicieli zmienności i melancholików przemijania. Heraklitejska meta
fora „rzeki czasu" miała zrobić w myśli filozoficznej36, jak i w myśle
niu potocznym ogromną karierę. W wierszu Jose Luisa Borgesa Hera
klit, motyw rzeki pojawić się więc musiał. Ale pojawia się w kontek
ście dosyć zastanawiającym. Borges każę filozofowi z Efezu tak roz
myślać:

Co to za rzeka, 
której źródło jest niepojęte? 
Co to za rzeka, 
która wlecze z sobą mitologie i miecze?37

W zakończeniu swojego eseju Czym jest mitologia, zapomniany już 
nieco Karl Kerenyi, badacz mitologii greckiej i wieloletni konsultant 
Tomasza Manna, pisał:

«... mitologia żywa rozwija się w nieskończonej, a przecież co do formy 
określonej rozmaitości, podobnie jak świat roślinny w porównaniu z pra- 
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-rośliną Goethego. Miejmy zawsze wzrok skierowany na jedno i na drugie: 
na historyczną mnogość i na to, co jednoczy, a co jest najbliższe pra- 
-źródła"3«.

38 K. Kerćnyi, Czym jest mitologia, przeł. I. Krońska, „Twórczość", nr 2/1973,

Słowa znamienitego mitografa brzmią jak zalecenie, jak metodolo
giczna dyrektywa: dostrzegać zmienność, nie tracąc z oczu tego, co 
stałe. Wnosząc koncyliacyjny spokój uczonego, zdają się godzić 
sprzeczności, znosić napięcia. Przynajmniej na chwilę. A przecież 
elementarne wątpliwości nie zostały przez to usunięte. W dalszym 
ciągu bowiem nie wiemy do końca i na pewno: co to za rzeka, której 
źródło jest niepojęte? Z miejsca naszego czasowego pobytu, z tego 
permanentnego sanatorium pod klepsydrą, w którym mieszkamy 
i skąd zadajemy to pytanie, próżno byłoby oczekiwać, że kwestia ta 
ulegnie kiedyś przedawnieniu.

s. 101.
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Ale gdzie są ci Grecy, zapytałem w głębi duszy. (...) 
Gdzie jest (no świat i co o nim wiem - wykrzyk
nąłem. Gdzie mógłbym go ogarnąć? Gdzie mógłbym 
w niego uwierzyć? Gdzie mógłbym się w nim zatra
cić?
Hugo von Hofmannstahl, Chwile w Grecji

Pokusa, by usłyszeć brzmienia antyku rośnie.
Maciej Rychły, Gardzienice. Metamorfozy

Wedle starego, dobrego banału, starożytni Grecy wiedzieli o sobie 
bardzo dużo, z jednym wszakże wyjątkiem: że są Starożytnymi Gre
kami. A przecież zanim zastygli w szacowny monument, zanim za
mienili się w stateczny rozdział historii powszechnej, byli, choć trud
no czasem w to uwierzyć, żywymi ludźmi: jedli, popijali, śpiewali, 
tańczyli, uprawiali miłość, modlili się. Wytrwale zgłębiali sekrety 
namiętności i tajemnicę pojedynczej egzystencji, starali się opisać sens 
różnicy między światem śmiertelnych a bogami, którzy byli athanatoi, 
nieśmiertelni. To więc my, dzisiejsi, żyjący, rozprawiamy o nich - 
martwych. O ich starożytnej starożytności. Oni zaś, zostawiwszy nam 
swoje kamienie, teksty i inskrypcje, taktownie milczą. Stali się, jak to 
z nie zawsze uświadamianą dwuznacznością powiadamy: przed
miotem naszych studiów. Dojmujący brak symetrii. Ale chociaż 
prawdą jest, że to my ich czytamy, czy nie jest też tak, że w jakiś sposób 
oni również czytają nas? Czy nie jest trafna teza, że co prawda to żywi 
studiują martwych, ale że ci ostatni przynoszą nam lustro, w którym 
możemy się przejrzeć? Bywa, że to my jesteśmy materią ich dzieł.

0 życiu dawnych Greków wiemy coraz więcej, półki zawierające 
studia i rozprawy o greckim antyku wciąż wydłużają się. Wiele zaga
dek rozwiązano, teksty uznane niegdyś za enigmatyczne, zaczęły 
mówić. Potrafimy już zrekonstruować poglądy Greków na życie spo
łeczne, politykę, sposoby gospodarowania, wiemy jak się ubierali, jak
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urządzali domy, co myśleli o sztuce i jak pojmowali religię. „Człowiek 
Grecji" przestał być niemym marmurowym posągiem. Czy jednak 
potrafimy obecnie spojrzeć na świat okiem starożytnego Greka, czy 
domniemana niezmienność ludzkiej natury, sprawdza się i na tym 
polu? Jean-Pierre Vemant, wybitny znawca greckiej starożytności, 
zdaje się nie mieć złudzeń, przywołuje przy tym na pomoc własne 
doświadczenie, w którym w dramatycznym spięciu dochodzi do 
spotkania odległej przeszłości z czasem współczesnym:

„... jak moglibyśmy dziś oglądać księżyc oczami starożytnego Greka? 
W młodości, podczas pierwszego pobytu w Grecji, sam podejmowałem 
wysiłki, aby się o tym przekonać. Gdy nocą pływałem łodzią od wyspy do 
wyspy, kładłem się na mostku i patrzyłem w niebo. Widziałem błyszczący 
księżyc, który połyskliwie odbijał się w ciemnych falach. Byłem oniemiały 
i oczarowany tym niezwykłym blaskiem kąpiącym się w morskich wo
dach. Poruszony, czułem się, jakbym miał przy sobie jakąś piękną kobietę, 
zarazem bliską i daleką, znajomą i nierozpoznawalną. Jej uroda łączyła się 
z przejmującą ciemnością nocy. Mówiłem sobie wówczas: to jest Selene - 
nocna, tajemnicza i świetlista. Tak, wtedy widziałem właśnie Selene. 
Wiele lat później oglądałem w telewizji astronautę, który w swym skafan
drze przemierzał bezludne przestrzenie księżyca. Towarzyszyło temu wi
dokowi poczucie uczestnictwa w świętokradztwie, pozostawiającym ból, 
którego nic nie zdoła złagodzić. Wraz ze mną owe zdjęcia z księżyca oglą
dał mój wnuczek. Jemu nigdy nie będzie dany przywilej, którego ja za
znałem - oglądania księżyca oczyma Greka. Samo słowo »Selene« stało się 
zastrzeżone dla języka erudycji, gdyż księżyc pokazujący się co noc na 
niebie nie jest już tym, co oznaczało tamto słowo"1.

1 J.-P. Vemant, Człowiek Grecji [w:] Człowiek Grecji, pod red. J.-P. Vemanta, 
przeł. P. Bravo, Ł. Niesiołowski-Spano, Warszawa 2000, s. 9.

Przejmujące wyznanie Vemanta oznacza jedno: jakieś ważne do
świadczenie greckie - w tym przypadku sposób widzenia, szczegól
na, niepowtarzalna wrażliwość oka - zostało bezpowrotnie stracone. 
Nigdy już nie zobaczymy księżyca w tak misteryjnej aurze, jak za
pewne spoglądał nań Grek z V w. przed Chrystusem. A może to 
oznaczać coś jeszcze poważniejszego: że nigdy już nasze oko nie na
potka natury w jej teofanicznym wymiarze.

Wolno w tym kontekście zapytać o kwestię bodaj jeszcze subtel
niejszej natury: a co ze słyszeniem, czy również i sposób słuchania 
Greków, cała warstwa brzmieniowa, w tym i muzyczna, to już dla nas 
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jedynie niedostępny ląd? Z poznawczego punktu widzenia nie można 
chyba wątpić, że jest to dylemat, którego nie rozwiążą najbardziej 
wyrafinowane techniki badawcze? Nie wiemy i nie dowiemy się już 
(przynajmniej w tym życiu), jak naprawdę mówili starożytni Grecy, 
jak śpiewali, jak brzmiały ich instrumenty. Zostały nam po nich tylko 
teksty, rzeźby i architektura. Fonię wyłączono na amen. Tajemnicę 
żywego głosu i dźwięku zabrali ze sobą do grobu. I żadne narzędzia 
archeologiczne nie sprawią, że wykopany trup starożytnego Greka 
przemówi do nas, że „da głos". Kości nie potrafią śpiewać.

Jeśli uprzytomnić sobie ten oczywisty fakt, można zrozumieć skalę 
trudności, z jakimi przyszło się zmierzyć Maciejowi Rychłemu, praw
dziwemu sprawcy płyty Metamorfozy. Musie ofAncient Greece. Musiał 
on, mając za współtwórców aktorów „Gardzienic", nie tylko rekon
struować i uzupełniać okruchy istniejących muzycznych zapisów 
(a czasem także dopisywać nową „grecką" muzykę), przede wszyst
kim musiał mieć przekonującą wizję całościowego brzmienia, musiał 
usłyszeć tę muzykę w sobie tak, by przemienić ją w rilkeański „sły
szalny krajobraz".

Rychły tak opowiada o początkach pracy nad muzyką do Metamorfoz:

„Z Tomkiem Rodowiczem zastanawialiśmy się, jak wykorzystać to, że 
jesteśmy tak blisko londyńskiego British Museum. W Anglii znaleźliśmy 
jakieś transkrypcje muzyki greckiej, które ostatecznie się nie przydały, 
były zbyt abstrakcyjne. Miałem też w Stratfordzie nagrania z rekonstruk
cjami Gregoria Paniagui. Wielokrotnie po ćwiczeniach staraliśmy się 
z Tomkiem to przesłuchać. Za każdym razem głęboko zasypialiśmy. Po 
którymś przebudzeniu doszliśmy do wniosku, że coś tu nie jest tak. To nie 
może być muzyka, którą żyli starożytni Grecy. Z takim bagażem wrócili
śmy do Polski. Dręczyło mnie przeświadczenie, że istnieje droga, którą 
można dotrzeć do muzyki antyku. Zacząłem wypytywać poznańskich 
muzykologów. Przypadkowo wpadła mi w ręce książka Martina Westa 
Ancien t Greek Musie"2.

2 „Zawierzenie i powrót do początku". Z Maciejem Rychłym o pracy nad muzyką do 
Wtakli „Carmina Burana" i „Metamorfozy" rozmawia Piotr Machul, „Konteksty", 
1111-4/2001, s. 183 i 189.
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Trudno się oprzeć wrażeniu, że to londyńskie przebudzenie miało coś 
z prawdziwego olśnienia. Zauważmy: punktem wyjścia było dojmu
jące poczucie jakiegoś braku, mocniej mówiąc: jakieś fundamentalnej 
pomyłki w istniejących już płytowych rekonstrukcjach muzyki grec
kiego antyku. „To nie mogło tak brzmieć!" Płyta Paniagui jest może 
i muzykologicznie poprawna, tyle że jej wartość zdaje się jedynie 
muzealna. Jej letniość wynikała przede wszystkim z niedocenienia 
roli rytmu tej muzyki. Antyk, twierdzi Rychły, skandował, bębnił, 
dzwonił rytmicznie. Ta elementarna intuicja z czasem podbudowana 
została solidną literaturą muzykologiczną; praca Westa od lat uchodzi 
za prawdziwą biblię przedmiotu...

Najważniejsza jednak była żmudna - przypominająca tworzenie 
niemal ex nihilo - praca nad odzyskaniem muzyki istniejącej na papi
rusach i kamieniach w wersji szczątkowej:

„Miałem zapis w strzępach, niejednokrotnie tylko dwa, trzy zawołania 
lub zwroty. Ale one zawierały już jakiś klimat, jakąś ekspresję. Siedziałem 
nad tym myśląc, że to zaledwie ślady, że to nie są nuty. A jednak ta za
chowana materia jest gęsta. Nie oddycha. To jest sama esencja. Wyobraź
my sobie sytuację współczesną. Jakiś kompozytor chce wyryć w kamieniu 
swoje dzieło. Co się stanie? Czy znajdą się tu wszystkie znaki artykulacji, 
intonacji, wszystkie niuanse? Zresztą zapis zawsze jest tylko techniką za
pamiętywania, zawsze wymaga dopełnienia. (...) Czułem, że kamienie to 
matryca, że tak nie mogła wyglądać praktyka wykonawcza, że te kamie
nie to nie »kamienne nuty«, tak jak to dziś rozumiemy, gdy mówimy 
»śpiewać z nut«. Do poszukiwania żywego brzmienia trzeba było włączyć 
to, co zawsze jest przekazywane z mistrza na ucznia, a co jest w tradyq>- 
Stąd podróż do Egiptu, do Albanii, na Bałkany - do żywych mateczników 
ar che"3.

3 Tamże.

Mówiąc krótko: trzeba było mieć pomysł, jak ożywić trupa, jak 
najzupełniej dosłownie, ucieleśnić go, a więc zaopatrzyć go w gardło, 
język i usta, by mógł śpiewać, dodać sprawne ręce, by mogły za
brzmieć harfy, flety i bębny. Droga do Grecji wiodła przez istniejące 
współcześnie żywe tradycje muzyki ludowej. To w nich zdeponowa
ne zostały, jak intuicyjnie przeczuwał Rychły, „prawdziwe" dźwięk1' 
skale, rytmika, sposoby artykulacji, które łączy nieprzerwana nić cią
głości z dawnymi Grekami.



Muzyka greckich cieni. O pewnej lekturze antyku 201

Słuchając kilkakrotnie Metamorfoz, nie mam wątpliwości, że wielce 
ryzykowny u swych początków pomysł powiódł się. Zdarzył się cud. 
Trup ożył. Na płycie śpiewa, krzyczy, szepcze, potrąca struny harfy, 
wydobywa dźwięki z fletu. Ta muzyka oddycha Grecją.

Są na tej płycie obecne dwa bieguny starogreckiej muzyki. Jest 
iapolliński spokój, muzyka przeniknięta miarą, przemieniająca rze
czywistość w kosmiczny ład i dionizyjska furia, wypływająca gdzieś 
z ciemnych, bezrozumnych źródeł psyche. Najciekawsze, obdarzone 
największą energią, wydały mi się te rekonstrukcje i oryginalne kom
pozycje Rychłego, w których do głosu dochodzi żywioł dionizyjski. 
A więc te miejsca, w których opuszczamy podręcznik z wizją Grecji 
harmonijnej, jasnej i słonecznej, a wstępujemy w świat chaosu, dzikie
go szaleństwa i frenetycznego uniesienia. Może w tych utworach naj
bardziej słychać odległy idiom muzyczny greckiego antyku? To 
w sekundowych i trytonowych tarciach, to w obsesyjnej nieparzystej 
rytmice mieści się niedyskursywna wiedza o tym, czym mogła być 
grecka mania. To w tych, obco brzmiących dla dzisiejszego ucha ska
lach, lepiej zaczynamy rozumieć spazm, szaleństwo, gniew, śmiech 
i rozpacz bohaterów tragicznych. Złorzeczenia Medei czy skargę Ore- 
stesa. Słuchając finałowego Euoi Bakchai (zwłaszcza jeśli ma się w pa
mięci jego wersję sceniczną) łatwiej pojąć, co miał na myśli Nietzsche, 
pisząc o żywiole dionizyjskim:

„Śpiewając i tańcząc ukazuje się człowiek jako członek wyższej wspól
noty - oduczył się chodzić i mówić i zaraz wzięci tańcząc w powietrze. 
Z jego gestów przemawia oczarowanie"4.

g gaj- Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przeł. i przedmowa

Może przy tych dźwiękach Hofmannstahl mógłby się zatracić...?

No dobrze, ale skąd wiemy, że to, co słychać na płycie, jest z ducha 
greckiego poczęte? Co pozwala twierdzić, że oto słychać grecką mu
zykę w formie, w jakiej mogła ona brzmieć niegdyś? Profesor Jerzy 

anielewicz, jeden z konsultantów uczestniczących przy powstawa
no Metamorfoz, w książeczce dołączonej do płyty pisze:



202 Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne

„Oto spełnia się marzenie miłośników starożytności: usłyszenia po
kaźnej liczby fragmentów muzyki starogreckiej w jej autentycznym i peł
nym (choć z konieczności częściowo odtworzonym) brzmieniu (...)".

Trudno nie mieć wątpliwości, kiedy czyta się o owym „autentycznym 
brzmieniu"... Kto ze współczesnych i kiedy słyszał autentyczne wy
konanie antycznej greckiej muzyki i co by to tak naprawdę miało zna
czyć? Czy zatem mówienie o wrażeniu autentyczności jest pozba
wione sensu? Sprawa zdaje się nieco bardziej skomplikowana. Ko
nieczny będzie krótki ekskurs w obszar wykonawstwa muzyki dawnej.

Istnieje co najmniej kilka znaczących nagrań Vespro della Beata Ver
ging Claudio Monteverdiego. Spróbujmy je porównać. Czym te na
grania różnią się między sobą? Naśladując ekspresyjną retorykę re
cenzentów „Classic CD", w ich opisie pozostańmy na poziomie 
przymiotników. Parrott - grzeczny, nienachalny, Christie - precyzyj
ny i elegancki, Jacobs - muzykalny, finezyjny, Savall - soczysty, wy
równany, znakomicie brzmiący, Harnoncourt - żarliwy, liryczny, 
drapieżny, monumentalny. Które z nagrań jest „najlepsze"? W któ
rym Monteverdi brzmi „najprawdziwiej", najbardziej autentycznie? 
W którym muzyka najbardziej przemawia do serca i wyobraźni? 
Nigdy nie miałem wątpliwości: nagranie Harnoncourta z Concentus 
Musicus nie ma sobie równych. Czy inne są złe? Wolne żarty! Każde 
ze wspomnianych nagrań ma swoje niezaprzeczalne zalety (są wcale 
liczni i nieprzejednani entuzjaści wykonania Savalla, a istnieją prze
cież jeszcze nagrania Junghänela, Berniusa czy Rademanna), ale tylko 
słuchając Harnoncourta odnoszę wrażenie, że słyszę „prawdziwego 
Monteverdiego, że głębia i geniusz tej muzyki dopiero w nagraniu 
austriackiego dyrygenta objawiają się w pełni. Kto usłyszał raz Glorio 
Patris z tej płyty, ten już zawsze będzie wiedział, co znaczy wertykal
ny wymiar muzyki. Rekonstrukcja i wykonanie Harnoncourta nie 
należą (tylko) do faktów z dziedziny muzykologii, ale w całości do 
sfery pneumatologii. To jest coś znacznie więcej niż podbudowana 
muzykologicznymi racjami „gra na autentycznych instrumentach 
w zgodzie z praktyką wykonawczą epoki".

Ale jak usprawiedliwić racjonalnie swoją tezę? Oczywiście, można 
by znaleźć naprędce kilka argumentów: ogromna temperatura nagra
nia wynikająca z rejestracji live, wspaniale wygrana przestrzenność 
chórów, świetnie brzmiąca sekcja dęta, eteryczne głosy Tölzer Knaben 
chor, ekstatyczny Kurt Equiluz itd., itd. Ale czy te argumenty ma)i 
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moc zniewalającą? Oczywiście, nie. Jak zawsze w tego typu rozważa
niach, argumentem ostatecznym i rozstrzygającym pozostaje, bo po
zostać musi: podbudowana wiedzą intuicja. Nie istnieje bowiem ka
noniczny, historyczny wzorzec wykonawczy, ów niezmienny „punkt 
0", do którego można by odnosić istniejące współcześnie nagrania 
Vespro. Toteż wątpliwości w kwestii prawdy i autentyzmu nagrań 
muzyki dawnej pozostaną zawsze.

Myślę jednak, że tym, co najbardziej zniewalające w rejestracji Ve
spro przez Hamoncourta jest - trudno tego nie usłyszeć - jego emo
cjonalny, niezwykle osobisty stosunek do arcydzieła Monteverdiego. 
Nic z muzykologicznej pedanterii, raczej akcent położony na walory 
ekspresyjne i żywość przekazu. Harnoncourt w praktyce zrealizował 
to, o czym sam niegdyś pisał na temat wykonawstwa muzyki Mon
teverdiego:

„Oczywiście pragniemy posiąść znajomość ówczesnej praktyki wyko
nawczej, poznać warunki, w jakich wykonywane były utwory Montever
diego, ale nie chcemy popaść w fałszywy puryzm, w fałszywy obiekty
wizm, w źle zrozumianą wierność wobec dzieła. Także sam Monteverdi 
tego nie chce, jest przecież muzykiem z krwi i kości, jest Włochem. Proszę 
więc wyzbyć się obaw przed vibrato, przed ożywieniem, przed subiek
tywnością, przed gorącym, śródziemnomorskim powietrzem, natomiast 
lękać się bardzo chłodu, puryzmu, »historyzmu«. Musimy zrozumieć 
prawdziwe intencje muzyczne Monteverdiego i umieć oddać je w postaci 
żywej muzyki. Jako muzycy musimy próbować zobaczyć na nowo to, co 
w Monteverdim było i na zawsze pozostanie aktualne, ożywić to z powro
tem, odtworzyć zgodnie z naszym sposobem odczuwania i naszą dwu
dziestowieczną mentalnością (...)"s (podkr. D.C.).

Wiedza? Jak najbardziej. Ale bez uwewnętrznienia tej muzyki, bez 
nasycenia jej własnymi emocjami, do grania zostają tylko nuty. Efek
tem jest, owszem, solenna, ale i bezbrzeżnie nudna muzykologiczna 
poprawność.

Powróćmy zatem do nagrania Metamorfozy. Czy muzyka tam po
lszczona, to „prawdziwe" dźwięki starożytnej Grecji? Czy tak wła-

5 N. Harnoncourt, Dialog muzyczny, przeł. M. Czajka, Warszawa 1999, s. 33-34. 
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śnie ona brzmiała? Czy tak ją wykonywano? Kwestie nierozstrzygalne 
z powodów wskazanych wyżej. Skądinąd sam Maciej Rychły nie ma 
złudzeń:

„Nie uważam mojej pracy za rekonstrukcję. Rekonstrukcja jest tu po 
prostu niemożliwa. Nie twierdzę, że tak brzmiała muzyka antyku. Moja 
propozycja to muzyka komponowana znajdująca się na ścieżce Archć. Jest 
ona dążeniem, drogą ku przeszłości. Muzyka ta ma moc zespolenia ze
społu w harmonii antycznej skali. Jest zintegrowana z tym, co mimo 
wszystko ocalało. Jest komponowana z całym szacunkiem dla muzyczne
go gestu - znaku przeszłości"6.

6 Gardzienice. Metamorfozy, książeczka dołączona do płyty, b.s.

Powiedzmy przy tym, że kompozytor-rekonstruktor miał tu o wiele 
trudniejsze zadanie, niż muzykolog-wykonawca muzyki dawnej, 
dysponujący często pełną bądź prawie pełną partyturą utworu, nie
rzadko też mający dostęp do traktatów muzykologicznych z epoki. 
Tutaj z paru nut, domysłów i domniemań, wyczarowana została ży
wa muzyczna rzeczywistość. Może więc zamiast zobowiązującego 
pojęcia rekonstrukcji, lepiej byłoby używać w tym przypadku pojęcia 
inspiracji, tym bardziej, że w jego etymologii pobrzmiewa niejasno, 
tak ważna dla twórców gardzienickiego nagrania, idea przywracania 
życia, ożywiania, reanimacji (łac. inspirare - dąć w coś, nadymać, na
tchnąć).

Kompozytor nie twierdzi, że zdeszyfrował w pełni muzykę grec
kiej starożytności. Nie udaje Greka. Zaprasza raczej słuchacza do 
imaginacyjnej podróży w świat greckiej fonosfery przefiltrowanej 
przez wrażliwość współczesnego muzyka. Słuchając płyty, obcujemy 
tedy z „muzykologią światów możliwych", wobec których najbardziej 
stosowna wydaje się kategoria prawdopodobieństwa, a nie prawdy 
czy autentyczności.

Ważne jest co innego. Niezależnie od opinii fachowców, którzy - 
nie da się wykluczyć - zaczną precyzyjnie odmierzać linijką odle
głość, jaka dzieli muzykę Metamorfoz od domniemanej Prawdy Histo
rycznej, ten muzyczny projekt jest przekonujący. Ta muzyka pulsuje, 
tętni, ściera się w dysonansowych współbrzmieniach. Naprawdę żyje-

Muzyczny projekt Gardzieniczan ciekawy jest z jeszcze jednego 
powodu. Wpisuje się bowiem znakomicie w niekończącą się dyskusję 
historyczną na temat czytania przeszłości. Jak dochodzić do prawdy 
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czasu przeszłego? Jak odzyskać minioną przeszłość? Jak uobecnić ją 
w tekście? Jaką rolę w tym procesie powinien odgrywać historyk? 
W porywającym, choć w paru kwestiach mocno dyskusyjnym, eseju 
0 pożytkach i szkodliwości historii dla życia, Nietzsche wymienia i bliżej 
charakteryzuje trzy postawy wobec przeszłości: monumentalną, anty
kwaryczną i krytyczną. Dla nas istotny jest przede wszystkim opis 
postawy antykwarycznej. Nietzsche zarzuca antykwarystom źle po
jęty szacunek i pietyzm wobec tego, co historyczne. Antykwarysta 
docenia wprawdzie i celebruje, to co minione, ale ta szlachetna skłon
ność pozostaje w nikłym związku z bieżącym życiem, wyczerpuje się 
w jałowym w gruncie rzeczy geście konserwacji śladów przeszłości:

„Oglądamy wtedy obrzydłe widowisko ślepej manii kolekcjonerstwa, 
nieustannego gromadzenia wszystkiego, co kiedyś było"7.

9
że Hjestównanym sarkazmem odnotowuje Nietzsche: „utrzymuje się wręcz, 

powołany do przedstawiania danego momentu przeszłości jest właśnie ktoś, 
miedz61)01011'61'1 W °8óle nic nie obchodzi. Taki stosunek zachodzi często 
n L 7 "bogami a Grekami: nie obchodzą się wcale i to nazywa się »obiektyw- 

sa^<< < F-Nietzsche, d? rvh c 170

Efekty takich działań są katastrofalne:

„Historia antykwaryczna potrafi oto jedynie zachowywać życie, nie 
umie go tworzyć; zawsze też lekceważy to, co jest dopiero w trakcie sta
wania się - ponieważ brak jej w tej mierze domyślnego instynktu (.. .)"8.

Nie sposób nie dostrzec, że artystyczny projekt Gardzienic sytuuje 
się na antypodach takiego myślenia o przeszłości. Realizują oni 
w pełni zalecenie Nietzschego, że przeszłość staje się zrozumiała do
piero wtedy, gdy w jakiś sposób rezonu je z naszym „tu i teraz" ży
ciem, kiedy wchodzimy w jej krąg oddziaływania. Nie akademicki 
„obiektywizm", ale namiętny, żywy stosunek do przeszłości jest wa
runkiem jej poznania9.

Gardzienickie nagranie nawiązuje również wyraźnie - nieważne 
w jakim stopniu intencjonalnie - do otworzonej przez Nietzschego, 
® opisanej detalicznie i uzasadnionej wiele lat później przez Hansa 

eorga Gadamera, hermeneutycznej praktyki czytania przeszłości, 
podejściu do greckich starożytności, twórcy Metamorfoz realizują

Nietzsche, Niewczesne rozważania, przeł. M. Lukasiewicz, posłowie 
^chaJski, Kraków 1996, s. 105.
“Tamże.
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niemal krok po kroku jego zalecenia o twórczym, aktywnym, rekon
strukcyjnym podejściu do przeszłości, o iluzji i jałowości obiektywi
zującego, redukcyjnie historycznego podejścia, o poznawczej roli 
„przedsądów". Dystans czasowy wobec „przedmiotu" poznawczej 
eksploracji nie jest tu - dokładnie tak, jak pouczał Gadamer - prze
szkodą w poznaniu tego, co minione, ale jego elementarnym, niezby
walnym warunkiem:

„Czas nie jest już teraz przede wszystkim otchłanią, którą trzeba prze
być, gdyż dzieli ona i decyduje o dystansie; teraz czas jest w istocie nośni
kiem procesu, w którym zakorzenione jest to, co współczesne. Dlatego dy
stans czasowy nie jest czymś, co musi zostać przezwyciężane. Wyrazem 
naiwności historyzmu była przesłanka, że należy przenieść się w ducha 
epoki, myśleć jego, a nie własnymi pojęciami i wyobrażeniami, i że w ten 
sposób można dotrzeć do historycznej obiektywności. Tymczasem chodzi 
o to, by dystans czasowy rozpoznać jako pozytywną i twórczą możliwość 
rozumienia (podkr. D.C.). Nie jest on ziejącą otchłanią, lecz wypełnia go 
ciągłość przekazu i tradycji, w których świetle wszelka tradycja nam się 
ukazuje"10 11.

10 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 282-2& ,
11 M. Yourcenar, Ten wszechmocny rzeźbiarz, czas, przeł. I. Misiak, nO“r

Historia jest bowiem twórczym procesem, dialektyczną, wijącą się 
meandrami linią ustawicznego pamiętania i zapominania. Lubimy 
myśleć o przeszłości jako o nieruchomym przedmiocie odpornym na 
upływ czasu. Tymczasem empiria przeczy takiemu rozumieniu 
gwałtownie. Marguerite Yourcenar, w tekście, który mógłby się zna
leźć bez trudu w Prawdzie i metodzie, pięknie pisze o owym procesie, 
jako przykład rozpatrując burzliwe historie greckich (!) posągów:

„Nasi poprzednicy odnowili posągi, my usunęliśmy fałszywe nosy 
i protezy, nasi następcy bez wątpienia zrobią coś innego. We współ®- 
sność wpisane jest tracenie i odzyskiwanie. Potrzeba ponownego kompo
nowania rzeźb, dzielenia ich na części, przywracania »pierwotnego« wy
glądu to wynik naiwnego pragnienia zostawienia obiektu w doskonalę 
formie, co stawało się nieodłączną cechą każdej epoki z prostego powodu, 
iż właściciela rzeźby już dawno nie ma i nikt nikogo nie pilnuje"11-

Nie mamy i mieć nie będziemy dostępu do owej mitycznej pierwot- 
ności rzeczy. Klęska wielu rekonstrukcji „pierwotnego wyglądu 
dzieł antyku świadczy o tym aż nadto: wcześniej czy później okazuję 

nr 11/1995, s. 44.
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się one niezwykle wierną ekspresją, ale nie przedmiotu rekonstrukcji, 
a czasu, w którym jej dokonywano. Natura tego, jak go nazywa Your- 
cenar, „wszechmocnego rzeźbiarza czasu" - jest więc zawsze nie
odwołalnie dwuznaczna: coś wrzuca w rzekę zapomnienia, coś od
krywa na nowo; niszczy, ale i ocala.

Płyta Metamorfozy jest świadectwem - co prawda „niepisanym" 
i niedyskursywnym - ale nie mniej przez to przekonującym, takiego 
właśnie pojmowania czasu i obcowania z przeszłością. Jest, zapisa
nym językiem muzyki, śladem odpominania prawdy o greckim świę
cie dźwięków. Śladem, który przez chwilę nie ukrywa swojej histo
rycznej przynależności.

Nie dysponujemy, jak dotąd, wehikułem czasu. Nie dowiemy się już, 
jak rzeczywiście brzmiała muzyka Monteverdiego, muzyka średnio
wieczna, a tym bardziej muzyka starogrecka. W naszym odniesieniu 
do minionych tradycji duchowych zawsze będziemy skazani na nie
bezpieczeństwa dwóch skrajnych postaw, zawsze będziemy musieli 
dryfować między naiwnością kustosza-archiwisty, wierzącego, że 
możliwe jest niekonfliktowe ustalenie „jak to było naprawdę" a swa
wolą badacza-prezentysty, który nie licząc się zupełnie z oporem 
materii, wpisuje w historyczny przekaz głównie własne projekcje. Co 
lepsze? Jeszcze raz trzeźwa uwaga Harnoncourta:

„Z dwojga złego, lepsze są już wykonania historycznie całkiem fał
szywe, ale żywe muzycznie. Wiedza muzykologiczna nie może być prze
cież celem samym dla siebie, lecz powinna dać nam do ręki środki umoż
liwiające lepsze wykonanie, gdyż ostatecznie będzie ono autentyczne tyl
ko wtedy, kiedy utwór osiągnie swój najbardziej klarowny i najpiękniej
szy wyraz, a to znowu stanie się możliwe jedynie w wypadku, gdy wie
dza i świadomość odpowiedzialności połączą się z głęboką wrażliwością 
muzyczną"12.

s 13 14 Namoncourt, Muzyka mową dźwięków, przeł. M. Czajka, Warszawa 1995,

miejsce archiwalnej martwoty, w miejsce złudy autentyzmu, her- 
meneutyczne z ducha, twórcze przyswojenie. Do takiego właśnie 
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modelu czytania muzycznych znaków przeszłości bez wątpienia na
leżą gardzienickie Metamorfozy.

„Lękać się chłodu...", przestrzegał Harnoncourt. Co jak co, ale 
zmora zimnej muzykologicznej poprawności i pedantycznego histo- 
ryzmu temu nagraniu nie grozi. A pytanie, czy słuchając tej płyty, 
obcujemy z prawdziwą muzyką antycznej Grecji, pozostać musi nadal 
otwarte13.

, 13 Pytanie to odnosi się także do czterech wydanych ostatnio przez FM Recor s
hagrań z rekonstrukcjami muzyki antycznej Grecji (2 CD Secular Music of Gre 
Antiquity i 2 CD Sacred Music of Greek Antiquity) dokonanych, co interesują® 
przez greckich muzyków i śpiewaków pod kierownictwem Petrosa Tabourisa. W 
ma lepszej okazji do sprawdzenia, w jakim miejscu na drodze do „greckiego a» 
tentyku" znajduje się nagranie gardzienickie.
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Obraz i realizm. Francis Bacon o malarstwie

Oj dana, dana
Nie ma Szatana
A świat realny
Jest poznawalny
z repertuaru „Skaldów"

Le gusta este jardin? 

Na początku jest tak, jak powinno być na początku. Lawa wyciekająca 
z pękniętego Nic stopniowo przybiera formy widzialne. Niebo i zie
mia już uczynione. Światło oddzielone od ciemności. Ciała niebieskie
zawieszone na sklepieniu nieba. Ryba morska nurkuje w wodnej toni, 
ptactwo skrzydlate przecina powietrze, zwierzątko naziemne spraw
dza stabilność podłoża. Nazwy rozdane, taksonomiczny porządek 
wprowadzony. Trawa dająca nasiona i drzewo rodzące owoce for
mują skąpy zaczątek ziemskiej scenografii. „A Bóg widział, że 
wszystko, co uczynił, było bardzo dobre" (Rdz 1, 31). Obraz i Podo
bieństwo, zrazu niepewnie, z czasem coraz śmielej, przechadza się po 
ogrodzie Eden. A w nim „drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc ro
dzące", a także rzeka nawadniająca uprawną ziemię. Czy podoba się 
wam ten ogród? Bardzo, bardzo nam się podoba. Czy należy do was? 
Tak, jak najbardziej. Uważajcie, żeby wasze dzieci go nie zniszczyły! 

Na początku jest tak, jak powinno być na początku. Drzewa są 
mile z wyglądu i wszystko jest bardzo dobre. Ziarna wątpliwości nie 
Usiane. Pytanie nie trwoży się o odpowiedź, sprzeczności nie wiedzą 
jeszcze, że mają być sprzecznościami. Doświadczenie zaokrągla się 
* Je<dyny, dający się pomyśleć kształt: kulę. W obłą doskonałość jabł- 

a. W pełnię bez kantów. Ale już niedługo w tym kolorowym obraz- 
u, w układance, w której wszystkie elementy z jakąś przedustawną 
niecznością do siebie pasują, pojawi się rysa. Pomiędzy byt i po

winność wślizgnie się cień. Katastrofa rozpocznie się jak zawsze: po- 
8°dnym prologiem.

Bo wąż nie spał...
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„Poza tym nie próbuję mówić, próbuję malować”

Malarze, jak i bodaj wszyscy ci, dla których etykietę „artyści" ruty
nowo rezerwujemy, rzadko bywają wylewni w próbach opisania 
twórczości własnej. Wyjąwszy, rzecz jasna, egzemplarze patologiczne, 
w których nieukojona potrzeba ekshibicji spotyka się z równie mocną 
żądzą autokreacji. Ci pierwsi więc, przymuszeni i nagabywani, z tru
dem, o ile w ogóle, odpowiadają na proste, czyli nieproste, pytania 
krytyków: co? po co? dlaczego? Czy to z lęku przed nieuchronnymi 
uproszczeniami, czy z deprymującej wiedzy, że opór materii jest zbył 
wielki, czy z poczucia nieusuwalnej nieprzejrzystości każdej świado
mości, czy z przekonania, że słowo, choćby nie wiadomo jak giętkie 
i tak nie trafi w istotę rzeczy, czy z błogosławionej awersji do grzeba
nia się we własnych bebechach, czy z przewrotnej lub lenistwem pod
szytej chęci przerzucenia na oglądających ciężaru interpretacji, czy 
z kilkunastu innych, dających się jasno (bądź nie) wyartykułować 
powodów, najczęściej, gdy dochodzi do pytań najbardziej zasadni
czych, natrafiamy na zwyczajowe: nie wiem..., nie bardzo to rozu
miem..., trudno mi powiedzieć..., nie potrafię tego oddać w poję
ciach. .., nie sposób o tym mówić..., nie umiem tego nazwać... Lingwi
styczna ściana niemocy. Czasem na ratunek przychodzi żart i auto
ironia:

„W ogromnej pracowni Tadzia na Floriańskiej było nieco mniej 
schludnie, czerwona skarpetka przybita do ściany stanowiła nawet akcenl 
buntowniczy. (...) Natchnione się w tej pracowni odbywały posiedzenia- 
(...) Tadzio, zaaferowany nalewał, a potem, przymuszony, objaśnia! wła
sne obrazy: »Tu ci takie jedzie do góry, rozumisz, cieniutkie, pi pi pta w 
pazur wyłazi z boku, to wcale nie pazur, tylko rondelek wisi na gwoź
dziu, ale właściwie pazur...«"1

1 J. Woźniakowski, Co się dzieje ze sztuką?. Warszawa 1974, s. 155-156; Tad80 
to, oczywiście, wybitny malarz, Tadeusz Brzozowski.

Dreptanie naokoło, przebijanie się przez skorupy języka, wciąż po
nawiane próby zbliżenia się do „rzeczy", by w chwili kiedy już spo
dziewamy się objawienia prawdy, całej prawdy i tylko prawdy, 
szeć niespodziewanie: pi pi pi... Piszący o obrazach nie są w lepszej 
sytuacji. „Gdybym ja mógł weneckie kurtyzany / Opisać...". Kurty
zany Carpaccia, owszem, jakoś opisać można, o czym Miłosz dobrze 
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wie, a wiersz jest tego widomym świadectwem. To nie jest problem 
największy. Kłopot istotny w tym, że ów opis daje ledwie przybliżony 
obraz rzeczy. To prawda: słowo w niczym nie przypomina farby. 
Struktura języka rozmija się z materią malarską. Konwencja jest sitem 
przepuszczającym jedynie okruchy rzeczywistego. Adekwatny prze
kład jest wykluczony, możliwość ekwiwalencji zawieszona do odwo
łania. Ale i coś jeszcze: gdyby nawet udało się sporządzić pewien 
modelowy, laboratoryjnie perfekcyjny (cóż by to miało znaczyć?) opis 
obrazu, to i tak nie można by powiedzieć, że udało się nam go w pełni 
ido końca „wytłumaczyć". To, co w sztuce najistotniejsze, skutecznie 
opiera się racjonalizacji.

„Rozmowa o obrazach jest zawsze beznadziejna - to tylko rozmowa 
wokół obrazu - ponieważ gdyby można było wytłumaczyć swój obraz, 
można byłoby wytłumaczyć swój instynkt"2.

2 D. Sylvester, Brutalność faktu. Rozmowy z Francisem Baconem, przeł. M. Wasi- 
swski, Poznań 1997, s. 99; dalej w tekście używam skrótu D.S. i podaję numer

Te ostatnie słowa są autorstwa Francisa Bacona. Niezależnie od tego, 
jak uwagę o instynkcie rozumieć bliżej (wprost: somatycznie, biologi- 
zująco czy przenośnie: jako wyciągnięty przypadkowo z podręcznego 
słownika aluzyjny kryptonim czegoś bardziej eterycznego), Bacon ma 
rację: rozmowy o obrazach często, o ile nie najczęściej, od obrazów 
właśnie odchodzą. Drogi ucieczki są zawczasu przygotowane. 
W zależności więc od predylekcji mówiącego, malarstwo skrapla się 
w historię, psychologię, socjologię, biografistykę. We wszystko, co 
obrazem nie jest, a co chce jego miejsce zająć i w jego zastępstwie 
o nim świadczyć. Zapytany o sposoby odczytywania jego malarstwa, 
o swobodę interpretacyjną, jaką przyznaje oglądającemu, Bacon od
powiedział:

„Ludzie mogą mówić, co im się podoba, nawet ja sam nie interpretuję 
swoich prac. Mówiąc to, nie twierdzę, że nic mnie nie inspiruje. Pracuję, 
patrzę, ale nie usiłuję niczego tłumaczyć. Poza tym nie próbuję mówić, 
próbuję malować"(D.S., 196).

W przerwach między malowaniem coś jednak, mimo wszystko, 
udało mu się powiedzieć. I to wcale nie tak mało, jak mogłaby suge
rować ujawniona przed chwilą minimalistyczna deklaracja. Niemoc 
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niemocą, beznadziejność beznadziejnością, ale uzbierało się tego cale 
200 stron wydania polskiego (z uwzględnieniem, co prawda, 146 ilu
stracji). David Sylvester w trakcie wielu rozmów z malarzem, z któ
rych wykroił i skomponował dziewięć oddzielnych całości składają
cych się na książkę, wydarł z malarza chyba tyle, ile wydrzeć się dało. 
Zapewne, powie ktoś, można było wydobyć więcej. Pewnie też nie 
wszystko, co nagrane, weszło do ostatecznej wersji książkowej i to nie 
tylko ze względów kompozycyjnych. Po pierwsze: są jednak granice 
szczerości, po drugie: pomysł, że w rozmowie osiągnąć można całko
witą szczerość, jest nieprzytomnym urojeniem. Ale i to, co zawiera 
książka, jeśli porzucić zachłanność, zupełnie wystarczy. Zarówno to, 
co zostało wypowiedziane wyraźnie, jak i to, co nie zostało dopowie
dziane do końca, a co najwyżej zasugerowane.

Zgodnie z przytoczonym wcześniej oświadczeniem, w dużej części 
są to rozmowy toczące się „wokół obrazu", w bliższym lub dalszym 
oddaleniu od malarstwa. Choć, naturalnie, wszystko, o czym jest 
mowa, grawituje w jego stronę, próbuje oświetlić, bo przecież nie: 
wyjaśnić, różne strony tej twórczości. Opowiada więc Bacon nieco o so
bie: o kadrach pamięci przywołujących młodość w Irlandii („w naszym 
domu były worki z piaskiem w oknach. Kiedy wychodziłem z domu, 
wiedziałem, że za każdym rogiem mógł kryć się snajper"), o edukacji 
i zaletach szkoły („Ciągle uciekałem, więc mnie w końcu z niej zabra
li"), o roli spożycia w twórczości („Nie stworzyłem zbyt wiele po 
pijanemu"... „Namalowałem Ukrzyżowanie w 1962 roku, piłem wtedy 
całą noc"), o przywiązaniu do luksusu („Żyję, można powiedzieć, 
w nędzy"), o swojej pracowni („Mam tu bałagan, bo chaos podpo
wiada mi nowe pomysły"), o namiętności do hazardu (tradycyjna 
ruletka - tak; rosyjska, w manierze de Staëla - zdecydowanie nie), 
o sensie życia („Patrzyłem na psie gówno na ulicy i nagle zdałem 
sobie sprawę, że takie jest właśnie życie"), o smaku i żądzy życia 
(„Życie jest takie krótkie i kiedy się poruszam, patrzę i czuję, chcial- 
bym żeby trwało"). Materiały do wypracowania na nieśmiertelny 
temat: Malarz - życie i twórczość3.

3 Próby nowego przemyślenia „niepoprawnej" metodologicznie relacji między 
biografią i dziełem przynosi zbiór: Życie artysty. Problemy biografistyki artystyczny^ 
pod red. M. Poprzęckiej, Warszawa 1995.
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Sporo jest też informacji o różnorodnych fascynacjach Bacona. 
O inspiracjach i obsesjach czysto malarskiej natury: o fotografiach 
Muybridge'a („Źródłem moich serii mogą być te książki Muybridge'a, 
w których ruch ludzki pokazany jest na oddzielnych fotografiach"), 
o fotografiach gazetowych („Ciągle oglądam w gazetach zdjęcia pił
karzy, bokserów i tym podobne, zwłaszcza bokserów"), o ważnych 
dla niego książkach: Pozycje w radiografii („wywarła na mnie ogromny 
wpływ"); rzecz zawierająca ilustracje kolorowych filtrów i rozmaitych 
rodzajów cieczy („Ilustracje te zainspirowały różne sposoby ujmowa
nia przeze mnie ciała ludzkiego"); Cztery kwartety, Sweeney Agonistes 
(„Zawsze czułem, że znajduję się pod wpływem Eliota"), o fascynacji 
kinem, przede wszystkim o Pancerniku Potiomkinie („Wywarł na mnie 
głębokie wrażenie. Mam na myśli cały film, sekwencję ze schodami 
odeskimi i tę jedną klatkę" - chodzi o kadr przedstawiający krzyczącą 
kobietę [D.C.]), o Papieżu Innocentym X Velasqueza („Zawsze uważa
łem, że to jeden z największych obrazów na świecie. Był moją obse
sją"). Potrafimy zatem już nieco odpowiedzieć na pytanie skąd?, 
znacznie trudniej dać odpowiedź na pytanie jak i dlaczego?

Większość tych danych, jak i wiele innych, pominiętych w tej 
przykładowej wyliczance, a pochodzących z rozmów z Sylvestrem, 
zostało już wielokrotnie i na różne sposoby wykorzystane przez kry
tyków w analizach twórczości Bacona (Sylvester, Berger, Deleuze, 
Leiris, Russel, Ades). Wypowiedzi malarza objaśniały, komentowały 
jego obrazy, podpierały i uzasadniały różnorodne pomysły interpre
tacyjne. Wśród jego uwag pojawiają się również i takie, które, chociaż 
formułowane wobec i odnoszące się do własnego dzieła, wyraźnie 
poza nie wykraczają, mają wymiar znacznie ogólniejszy. Dotyczą 
tematu powracającego w wypowiedziach Bacona regularnie, z róż
nym nasileniem, w coraz to nowych sformułowaniach i doprecyzo
wanych. Chodzi o jego pojmowanie malarstwa. Kluczem do niego 
jest pojęcie realizmu.

»Jestem przekonany, że realizm powinien zostać odkryty na nowo” 

cj^C b°dajnie budzi u Bacona takiej abominacji, jak malarstwo ilustra- 

"Hustracyjność" to nie jest w jego słowniku letnie, opisowe okre- 
eme. To inwektywa. Hustracyjność funkcjonuje jako negatywny 
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element opozycji: jest zaprzeczeniem tego, co realne. Różnica mię
dzy ilustracyjnym a nieilustracyjnym sposobem przedstawiania jest 
taka:

„... ilustracja przemawia bezpośrednio do rozumu i wiesz od razu, czego 
dotyczy. Forma nieilustracyjna najpierw oddziałuje na uczucia, a następ
nie powoli przenika z powrotem do rzeczywistości. Nie wiem, jak to się 
dzieje. Może to wynikać z wieloznaczności wszystkich rzeczy, z niejasno
ści wizerunków. W związku z tym ten sposób zapisu bliższy jest rzeczy
wistości dzięki swojej niejednoznaczności" (D.S., 56).

Ilustracja jest wyłącznie dyskursywna, przejrzysta, jednoznaczna. 
Forma nieilustracyjna - złożona, najpierw i przede wszystkim intu
icyjna, nieprzejrzysta, wielowarstwowa. Pierwsza wyczerpuje się 
w sobie, w drugiej jest jakiś trudny do zdefiniowania nadmiar. 
W obrazach ilustracyjnych mamy formę potwierdzenia tego, o czym 
i tak już wcześniej wiedzieliśmy, utrwalają one jedynie obiegowe spo
soby widzenia, są niczym miękki fotel: wygodne i bezpieczne. Przed
stawienia nieilustracyjne przypominają raczej, by przywołać inny 
mebel, łoże z gwoździami. Wyrywają nas z codziennej drzemki, nisz
czą rutynowe przyzwyczajenia, wprowadzają niepokój biorący się ze 
spotkania z nieznanym, wystawiają oglądającego na ryzyko i niepew
ność. Tylko one utrzymują pewien niejasny związek z rzeczywistoś
cią. Są realistyczne.

Co to jednak znaczy: „realistyczne"? Jakiego rodzaju miałby to byc 
realizm? Interesujący w tym kontekście jest stosunek Bacona do foto
grafii. Nie chodzi tu o to, jaką wagę przywiązywał do niej w swojej 
pracy, jaki robił z niej użytek artystyczny, ale o to jak widział miejsce 
tego wynalazku w sytuacji sztuki współczesnej. Nie tak znowu odle
głe, bo sprzed stulecia pochodzące lęki malarzy przed fotografią 
obawy, że wyruguje ona i w końcu zastąpi obraz, z dzisiejszej per' 
spektywy mają już tylko wymiar anegdotyczny. Przy czym, niechęć ta 
podszyta była nierzadko hipokryzją (część malarzy korzystała, nie 
przyznając się do tego, z zapisu fotograficznego), co nadawało całej 
sytuacji nieco farsowny wymiar. Gorzej, że w tej bojaźni ujawniło się 
charakterystyczne dla tamtego czasu materii pomieszanie: owiane 
scjentyficznym duchem pretensje - jak się miało okazać: tylko preten
sje - fotografii do oddawania „prawdziwej" rzeczywistości skon
frontowano z archaicznymi jakoby możliwościami (płótno, pędzel 
farba) malarstwa. Wynik wydawał się przesądzony... Najwyraźniej 
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nie przemyślano wówczas poważnie sensu i istoty obu mediów ani 
relacji między nimi.

Bacon nie obawia się fotografii, ale ma do niej stosunek ambiwa
lentny. Z jednej strony jest jej perwersyjnym apologetą:

„Fotografie są, według mnie, w dziewięćdziesięciu dziewięciu pro
centach bardziej interesujące od malarstwa abstrakcyjnego czy figuratyw
nego. Fotografie zawsze mnie prześladowały" (D.S., 30).

Perwersyjnym dlatego, że obiektem jego admiracji nie jest z pewnoś
cią przypisywana powszechnie fotografii zdolność obiektywnego - 
„takiego jakim jest naprawdę" - rejestrowania świata. Fascynacja 
bierze się stąd, że dostrzega on w obrazie fotograficznym niewielkie 
odchylenie, nieznaczne odejście od rzeczywistości, co sprawia, że 
zapisana na materiale światłoczułym rzeczywistość staje się jeszcze 
intensywniejsza: „Obraz fotograficzny sprawia, że zastanawiam się 
nad rzeczywistością głębiej, niż gdybym na nią patrzył" (D.S., 30). 
Fotografia ciekawi go właśnie dlatego, że wbrew potocznemu zwro
towi o „fotograficznej wierności", nie jest ona w istocie wierną kopią 
rzeczywistości. Jest interesująca nie przez to, co chce intencjonalnie 
pokazać, ale przez to, co oprócz tego, niechcący, mimowolnie poka
zuje. Ale jest też inna strona fotografii i, generalnie, technik reprodu
kujących rzeczywistość. I fotografia, i film są według Bacona zama
chem na tradycyjnie pojęty sens wizerunku. Postrzegamy świat, chcąc 
me chcąc, przez mnożące się w postępie geometrycznym, coraz do
skonalsze technicznie obrazki. W wymiarze masowym odbierają one 
zdolność bezpośredniego widzenia rzeczy. Ale dla malarza ta sytuacja 
me tylko nie jest zagrożeniem, ale przeciwnie: może stać się wyzwo
leniem. Wymusza bowiem kreatywność, skłania do poszukiwania 
nowych środków wyrazu:

„W miarę rozwoju kina i innych technik malarz musi wykazywać co
raz więcej inwencji. Musi na nowo odkryć realizm. Musi wlać realizm do 
systemu nerwowego przez swoją inwencję, bo nie ma już dzisiaj czegoś 
takiego jak naturalny realizm" (D.S., 176).

Postulat poszukiwania nowego realizmu bierze się też z przekonania 
o anachroniczności i nieadekwatności uznanych i oswojonych este
tycznie sposobów przedstawiania:

wszelkie próby powrotu do figuracji w najbardziej akceptowanym 
sensie były zupełnie nieudane i bezsensowne... Nie można dziś powtó
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rzyć renesansu czy sztuki XX wieku. Potrzeba czegoś nowego. Nie może 
to być ilustracyjny realizm, ale realizm wypływający z prawdziwej inwen- 
qi, z nowego arbitralnego ujęcia rzeczywistości" (D.S., 178-179).

Realizmy się starzeją. Rzeczywistość nie chce się już zmieścić w fo
remki, których używano kiedyś.

Bacon określa swój projekt na razie negatywnie. W każdym razie 
jedno już wiemy na pewno. Ów realizm nie jest tu pojęty naiwnie: 
naśladoWczo i ilustracyjnie. Różni się więc w punkcie wyjścia od 
platońskiej koncepcji mimesis. Opisany w X księdze Państwa malarz 
był jedynie twórcą widziadeł, wyglądów rzeczy. W schizmatycznej 
ontologii Platona, oddzielającej ostro świat idei od świata rzeczy, wi
zerunki tych ostatnich znajdowały się dopiero „na trzecim miejscu 
w stosunku do rzeczywistości" (10, 599 A)4. W hierarchii bytów, idea 
łóżka stoi wyżej od łóżka wykonanego przez rzemieślnika, a to z. kolei 
stoi wyżej od łóżka namalowanego. Postępująca degradacja. Jeśli 
rzecz jest cieniem idei, to obraz rzeczy jest ledwie cieniem cienia. O ile 
wytwory rzemieślnika znaleźć mogą pragmatyczne przynajmniej 
uzasadnienie, o tyle dzieło malarza, takich, jak i żadnych innych racji 
nie znajduje. Sztuka, zrównana tu z lustrzanym odbiciem, z biernym 
naśladownictwem, z prostym odwzorowaniem kreuje świat pozoru 
i złudy. Wprowadza w obszar nierzeczywistości. Malarz, tym samym, 
staje się zwodzicielem, iluzjonistą, sztukmistrzem.

4 Platon, Państwo. Prawa, przeł. W. Witwicki, Kęty 1999, s. 312. Dobrym 
komentarzem do Platońskiej koncepcji obrazu jest rozprawka J.-P. Vemanta, 
Naissance d'images [w:] tegoż, Religions, histoires, raisons, Paris 1979, s. 105-137.

Oczywiście, Bacon w swoim sprzeciwie wobec realizmu, który 
znajdował uzasadnienie w mimetyzmie typu rejestrującego, kopiują
cego, ilustracyjnego, nie odkrywa ziemi nieznanej. Realizm tak rozu
miany, rostrzaskany został (Cezanne, abstrakcja, kubizm) wiele lat 
wcześniej. Ciekawe jest, że mimo to Bacon operuje, wydawałoby się 
całkowicie zgranym i zupełnie nieprzydatnym do założonego pro
jektu, hasłem „realizm". Czy jest to tylko przywiązanie do słowa, czy 
kryje się za tym coś więcej:

„Według mnie, tajemnicą współczesnego malarstwa jest sposób od
dawania podobieństwa, wyglądu. Wiem, że można je zilustrować, sfoto
grafować. Jednakże jak można uchwycić tajemnicę podobieństwa i tajem
nicę jego tworzenia? Jest to nielogiczne podejście do czegoś, co, mamy na



Obraz i realizm. Francis Bacon o malarstwie 219

dzieję, da logiczny rezultat. Chodzi o to, że malarz myśli, iż uda mu się na
gle stworzyć coś w całkowicie nielogiczny sposób i że to będzie absolutnie 
realne, a w przypadku portretu rozpoznawalne jako osoba" (D.S., 104).

Oddawanie podobieństwa? Naśladowanie wyglądu? Rozpoznawal
ność zakładająca porównanie obrazu z rzeczywistością? O co tu na
prawdę chodzi? Czyżby Bacon, wbrew wcześniejszym deklaracjom, 
był zwolennikiem mimetyzmu na modłę platońską? Czyżby cierpiał 
na syndrom iluzjonisty Zeuxisa, który, wedle legendy odnotowanej 
przez Platona, tak wiernie odmalował winogrona, że ptaki myliły 
wizerunek z rzeczywistością? Do czego więc odnosi się przymiotnik 
„realny"?

W uwagach na temat malowania portretu, obok znanych już 
stwierdzeń, pojawiają się nowe wskazówki:

„Zawsze pragnę zniekształcać wygląd ludzi, nie mogę malować ich 
dosłownie. Na przykład myślę, że spośród dwóch portretów Michela Le- 
irisa ten, który jest mniej dosłowny, jest w istocie bardziej poruszający. 
Najdziwniejsze jest to, że choć twarz Michela jest raczej okrągła, to jego 
cechy lepiej podkreślają kształty wąskie i podłużne. Nie wiadomo więc, co 
decyduje o tym, że coś wygląda bardziej realnie. Naprawdę chciałem, by
portrety oddawały jego podobieństwo. Malowanie portretu nie ma sensu, 
jeśli nie chce się osiągnąć podobieństwa. Wąska i podłużna twarz z por
tretu nie ma nic wspólnego z prawdziwym Michelem, a jednak przypo
mina go bardzo mocno. Tak przynajmniej uważam. To jedna z tych rze
czy, których nie da się w malarstwie wytłumaczyć. Chciałbym, by moje
obrazy były coraz bardziej sztuczne, coraz bardziej, jak się to mówi, roz
bite" (D.S., 146).

No więc dobrze: w „nowym" realizmie nie chodzi z pewnością 
o iluzyjną dosłowność. Ale w dalszym ciągu Bacon porównuje, dalej 
stara się o uchwycenie podobieństwa. Chociaż twarz Michela jest 
okrągła, to „realniejszy" jest Michel „podłużny". Jak to się dzieje? 
Prawdziwa zagadka. Ale czy Michela żywego z Michelem namalo
wanym w istocie coś łączy? Fajka namalowana to jednak nie jest fajka, 
demonstrował niegdyś Magritte. Prosta referencja obrazu zostaje za
wieszona. Do czego więc odsyła, jeśli odsyła, obraz z twarzą Michela 
Leiris? W innej wypowiedzi rzuca Bacon nieco światła na naturę 
związku pomiędzy „materią" wyjściową, tematem, a tym, co zostaje 
później na płótnie. Realność tego, co namalowane nie łączy się wprost 
z tym, od czego zaczyna się pracę:
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„Nie musi być z tym związana, ponieważ stworzyłeś realny ekwiwa
lent tematu, który jest tym, co pozostaje. Musisz od czegoś zacząć i rozpo
czynasz od tematu, który stopniowo, jeśli wszystko idzie dobrze, staje się 
coraz mniej istotny. Wtedy otrzymujemy pozostałość, którą nazywamy 
realnością i która być może ma coś wspólnego z tym, od czego zaczynali
śmy. Zazwyczaj jednak jest to bardzo słaby związek" (D.S., 180).

Być może ma coś wspólnego. Ale co? W którymś momencie rozmów
ca Bacona zgłasza zasadniczą wątpliwość dotyczącą tego, czy realizm 
dzieła nie tkwi inherentnie w nim samym, w jego formie, czy ko
nieczne jest tu czynienie porównań między obrazem a rzeczywisto
ścią: „Dzieło sztuki ma swoją wewnętrzną siłę i w ten sposób do nas 
przemawia". Bacon potwierdza: „Oczywiście. Dzieło sztuki ma swoją 
własną moc, ponieważ odkrywa na nowo swój realizm"(D.S., 172).

Mimesis niejedno ma imię

Czyżby więc brak konsekwencji? Bacon jak gdyby nie mógł się zde
cydować, o jaki realizm mu chodzi: z jednej strony chce porównywać 
namalowane z rzeczywistym, z drugiej - obstaje przy względnej au
tonomii samego dzieła. Mimetyzm rozumiany jako bliżej niedookre
ślone, ale jednak naśladowanie, ściera się tu z pojmowaniem sztuki, 
której mimetyzm w sobie, w swoich granicach znajduje racje i uza
sadnienie. Tak, jakby „platonik" walczył tu z „arystotelikiem". 1° 
w Poetyce właśnie, dziele poświęconym zasadniczo sztuce słowa, 
znajdujemy fragment odnoszący się do sztuk przedstawiających, któ
ry można uznać za polemiczny wobec platońskiego ujęcia mimesis:

„Cieszy nas oglądanie obrazów, że patrząc na nie jesteśmy w stanie 
rozpoznać i domyślić się, co każdy z nich przedstawia, że np. ten przed
stawia to a to. A jeśli się zdarzy, że nie widzieliśmy wcześniej przedsta
wionego przedmiotu, przyjemność sprawia nam nie sam jego wizerunek, 
lecz raczej staranne wykonanie dzieła, jego koloryt lub inne tego rodzaju 
rzeczy"5 *.

5 Arystoteles, Poetyka, 1448b, 15-20 [w:] tegoż, Retoryka - Poetyka, przeł. i wstę
pem opatrzył H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 319.

Nie ma już potrzeby ani konieczności porównywania przedstawieni8 
z rzeczywistością. Wewnętrzna organizacja dzieła ma byt samowy
starczalny. Arystotelesowska mimesis nie jest bowiem lustrzanym 
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naśladowaniem rzeczy. Wedle Arystotelesa, poeta przedstawiać po
winien - a postulat ten rozciągnąć można na inne rodzaje twórczości - 
raczej zdarzenia niemożliwe, lecz prawdopodobne niż możliwe, ale 
nieprawdopodobne. Prawdopodobieństwo zaś odnosi się do świata 
przedstawionego dzieła, mieści się w nim samym, podczas gdy moż
liwość odsyła do rzeczywistości, do tego, jak rzeczy istnieją. U Platona 
koncepcja mimesis była funkcją założeń ontologicznych. W ujęciu Ary
stotelesa, mimesis uwolniona od koncesji ontologicznych traktowana 
jest jako pojęcie czysto operacyjne6.

Czy zatem w pojęciu realizmu u Bacona rysuje się wewnętrzne 
pęknięcie? Jest spór, czy nie ma sporu? Wydaje się, że jednak nie. 
Naśladownictwo u Bacona nie ma przecież, przy wszystkich powierz
chownych zbieżnościach, nic z platońskiej bierności kopiowania, jest 
zdecydowanie, po arystotelesowsku, dynamiczne. Porównanie, o jakim 
mówi Bacon, ów sprawdzian siły i intensywności dzieła, o ile w ogóle 
ma miejsce, wyraźnie nie zachodzi między wizerunkiem, a tzw. 
obiektywną rzeczywistością, a więc taką, jaka dana jest w potocznym 
oglądzie bądź w produkcie mechanicznej rejestracji, ale pomiędzy 
dziełem a uchwyconą okiem malarza wizją rzeczywistości. Jeśli więc 
mowa jest o jakiejś ekwiwalencji, to dotyczy ona wyłącznie tych 
dwóch ostatnich elementów. Poza tym Bacon cały czas mocno ak
centuje sztuczność przedstawienia.

„Muszę sprawić, by [obraz] był wystarczająco odległy od innych obra
zów, chcę pokazać falę i plażę niemal jako oderwany fragment, tak, aby 
ten obraz wyglądał sztucznie i jednocześnie bardziej realnie, niż gdyby 
przedstawiał morze przelewające się przez piaszczystą plażę"(D.S., 148).

Sztuka musi być sztuczna. Ten tautologiczny banał prowadzi do nie
banalnej tezy, której paradoksalność trafia w istotę rzeczy: im większa 
sztuczność, tym większa szansa na uzyskanie prawdy przedstawie- 
ma. Prawdy, a więc osiągnięcia w obrazie intensywności i takiego 
zestrojenia budujących go elementów, by nabrały cech wewnętrznej 
onieczności. Krótko: realizmu.
/'Niszczyć", „deformować", „zniekształcać" - to najczęściej poja

dające się w wypowiedziach Bacona słowa odnoszące się już nie do 
e°ni obrazu, ale wprost do samej roboty malarskiej. Jego obrazy 

iooi P’ R*coeur/ Time and Narrative, transl. K. McLaughlin, D. Pellauer, Chicago 
1.1, s. 34.
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z pewnością nie przypominają lusterka wiernie odzwierciedlającegc 
powierzchnię rzeczywistości. Jeśli już, to raczej gabinet krzywych 
luster: „Moim celem jest zniekształcić obiekt tak, by był daleki od 
swego wyglądu, ale zniekształcenie to musi być zapisem ewokującym 
wygląd" (D.S., 40). Bacon nieustannie psuje sobie grę. Sobie i innym. 
Niszczy zarówno „naturalne", bezpośrednie odniesienia do rzeczywi
stości, jak i elementy wprowadzające narracyjność przedstawienia. 
Przekreśla tym samym niepisany pakt o nieagresji pomiędzy obrazem 
a oglądającym, na mocy którego przedstawienie powinno spełniać 
przyzwyczajenia i nawyki percepcyjne widza. Dzięki tym destrukcyj
nym zabiegom, stara się unicestwić wszelkie ślady realizmu ilustra
cyjnego. Deformując, odkształcając przedmiot przedstawienia, Bacon 
pokazuje go w zupełnie nowym świetle. Wyrwany z sieci codzienne
go, potocznego, rutynowego spojrzenia, skłania, zmusza, by zobaczyć 
go na nowo, jakby po raz pierwszy. Praktyka ta przypomina nieco 
brechtowski efekt obcości. W Baconowskim realizmie, odwrotnie niż 
w jego „klasycznym" XIX-wiecznym rozumieniu, nie chodzi o rozpo
znanie znanego w nieznanym, ale o coś całkiem przeciwnego: o do
strzeżenie nieznanego w znajomym. O zerwanie z przedmiotu plastra 
zwyczajności. „Zawsze starałem się oddawać rzeczywistość tak bez
pośrednio i surowo, jak tylko mogłem, ale ludzie uważają, że to prze
rażające" (D.S., 48). Chodzi o typ realizmu, który jest również zaprze
czeniem zdroworozsądkowego tzw. „realistycznego podejścia do 
rzeczywistości". To drugie, wbrew nazwie, byłoby raczej jakimś łże- 
-realizmem, realizmem skłamanym, realizmem koncentrującym się 
ledwie na powierzchni rzeczy. Na różnice między tymi realizmann 
wskazuje trafnie Nicola Chiaromonte:

„Przedmioty, sytuacje, »fakty«, »sprawy« w swoim wymiarze co
dziennym, w swoim znaczeniu potocznym, jakie zgodnie i powszechnie 
im się nadaje, nie mają w sobie nic tajemniczego, a nawet są wręcz prze
ciwieństwem tajemnicy: tworzą świat bezpieczny, chroniący przed wszel
kimi niespodziankami i wszelką niejasnością.

W taki właśnie sposób pojmuje rzeczywistość »realista« (zarówno re
alista w dziedzinie estetyki, jak i polityki). Istnieje jednak inny sens

przyjmowanym i nieokreślonym, za wieloraką wartością wszystu 
spraw, rzeczy i sytuacji. Rzeczywistość widziana z punktu widzenia teg° 
innego sensu staje się święta, tzn. przerażająca. Nie można oprzeć się s‘ 
wzroku, jak spojrzeniu Gorgony (jak miłości, zabójstwu, zazdrości, am
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cji, szaleństwu), gdyż patrząc na nią, widzi się, jak dalece wszystko w po
czynaniach ludzi jest niesprawiedliwe, a mimo to jednocześnie usprawie
dliwione, gdyż wtedy wbija się wzrok pod powierzchnię niedorzeczności 
i widzi, że to, co niedorzeczne tyle samo znaczy w zbrodni i szaleństwie, 
ile to, co wzniosłe. A też widzi się wyraźnie, jak bardzo cienka i przejrzy
sta jest - o ile jest - ta przegroda oddzielająca nieodwracalne od zwyczaj
nego, katastrofę od pogodnego życia.

A przecież ten właśnie sens powinien uwzględniać realista, jeżeli pod
chodzi do życia z powagą. Ponieważ ograniczanie się do potocznej wartości 
spraw i rzeczy nie jest niczym uzasadnione: sprawy i rzeczy mają swoją 
osobliwość, piękno, brzydotę, rozważność i bezsensowność, swój porządek 
i nieład - istnieją wszystkie razem i jednocześnie każda oddzielnie.

Kiedy w końcu dotrze się jakoś do tej wielości sensu i bezsensu w tych 
samych rzeczach, staje się wobec ich świętości. Ściślej mówiąc wobec tego, 
czemu Grecy przypisywali w ostatecznym rachunku cechy i wygląd bó
stwa lub demona. Wobec nieznanego. Wszystkie ludzkie poczynania mają
taką właściwość"7.

Z takiego właśnie, tak pojmowanego, realistycznego spojrzenia 
wychodząc, przez uporczywe zdzieranie masek, w drodze konse
kwentnie stosowanej strategii deziluzji, buduje Bacon swój realizm 
obrazu. Deformacje przedmiotowe, obok ostrego zazwyczaj, „odreal
nionego", płasko kładzionego koloru tła oraz przezroczystych „kla
tek", to tylko jej jeden, może najbardziej rzucający się w oczy, ele
ment. Widać więc wyraźnie, że nie o destrukcję dla samej destrukcji 
tu chodzi, że odwrotną stroną tych „negatywnych", niszczycielskich 
praktyk jest wymierny „pozytywny" rezultat: obraz zyskuje na real
ności. To zaś oznacza wyrafinowaną, co należy tu tłumaczyć jako: 
maksymalnie oczyszczoną z przypadkowych elementów, prostotę 
(„w typie egipskiej rzeźby") i intensywność przedstawienia. Założona 
^tymimetyczność była więc tylko rodzajem walca mającego oczyścić 
przedpole. Destylacja, redukcja, eliminacja. Ale co, jako konsekwencja 
tego typu zabiegów, na tym przedpolu się pojawia? Wydaje się, że 
Jednak... mimesis. Ale nie jest to już mimesis naiwna, oparta na pro
stym powielaniu, kopiowaniu, naśladowaniu rzeczywistości, na od
niesieniu do jej zewnętrznych, powierzchniowych aspektów, ale mi- 
mes,s zmierzająca do odsłonięcia ukrytego porządku rzeczy, dotarcia

s duaromonte, Co pozostaje?, przeł. S. Kasprzysiak, Warszawa 2001,
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do takich wymiarów rzeczywistości, które dla oka tkwiącego w świę
cie „naturalnego nastawienia" są - z lenistwa, z wygody, z przywią
zania do bezpieczeństwa - zatajane, pomijane, w najlepszym wypad
ku spychane na margines. Tak rozumiana kategoria mimesis przypo
minałaby Szestowowską apoteozę nieoczywistości. Nie byłaby 
już narzędziem zakłamującym rzeczywistość, ale instrumentem głę
boko poznawczym: połączeniem wykrywacza kłamstw z sondą głębi
nową.

Postawa i poglądy Bacona w tej kwestii wydają się o tyle ważne 
i warte uwagi, że wyraźnie idą pod prąd dominującego w zachodnim 
myśleniu o sztuce, literaturze, humanistyce nurtu antymimetycznego. 
Załamanie porządku mimetycznego zrodziło się z poczucia nieprzy- 
stawałności dzieła (tekstu, obrazu) do rzeczywistości przezeń przed
stawianej. Na wiele sposobów dowodzono i ujawniano fakt, ze świat 
dzieła jest światem skonstruowanym, ostentacyjnie „zrobionym", że 
przedstawienie ma się nijak do rzeczywistości, że jest raczej przegro
dą między nami a rzeczą, niż oknem na tę rzecz otwierającym, że 
realizm to tylko nazwa konwencji, w skład której wchodzi zużyty 
zestaw chwytów pozorujących rzeczywistość i pretendujących co 
najwyżej do jej przedstawienia czy opisania. Metafora lustra, tak 
mocno obecna w zachodniej retoryce estetycznej i epistemologicznej, 
zaczęła mieć jak najgorsze konotacje. Mimesis opisywano w katego
riach przypominających relacje pana i niewolnika: to arbitralny, 
sztuczny, autorytarny i represywny porządek mistyfikujący rzeczy
wistość; sposób przedstawienia, który więzi jego użytkowników 
w szklanej klatce form, skutecznie uniemożliwiających zetknięcie 
z „nagą" rzeczywistością. Ta ostatnia zresztą sama jest iluzją. Czy 
jednak w tej, zrodzonej ze szczerego odruchu poznawczego i bez
sprzecznie pogłębiającej samoświadomość artystyczną pasji antynU' 
metycznej, nie wylano przypadkiem dziecka z kąpielą? Czy nie stało 
się tak, że efektem zarzucenia uroszczeń mimetycznych (w jakiejkol
wiek postaci), jest rosnący narcyzm sztuki współczesnej? Nędza 
i jałowość ogromnych jej obszarów, z przyzwyczajenia już tylko sztu
ką zwanych, obfitujących w dzieła zajmujące się kontemplacją 
snego ogona, sugerowałaby odpowiedź potwierdzającą.

W projekcie realizmu Bacona obecne są, jak widzieliśmy, barw 
intensywne zabiegi antymimetyczne. Eksponuje on, na ile się 
sztuczność sztuki. Trudno więc posądzić go o prostoduszną naiwnosc 
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ilustratora-kopisty. Ale wyraźnie to tylko pars destruens całego przed
sięwzięcia. Cel właściwy umieszczony jest gdzie indziej. Bacon solid
nie przygotowuje grunt, bo mimo wszystko chce odnosić swoją 
sztukę do rzeczywistości. Chce ją malarsko nazywać i o niej mówić. 
Chce ją, nie naśladując, naśladować. Realizm spojrzenia transformuje 
się tu w realizm obrazu. Ale nie jest to zależność prosta. Przykładowo: 
obecność lęku i przemocy, tak często podkreślana w jego płótnach, nie 
jest w żadnym razie, jak się czasem naiwnie sugeruje, zwykłą funkcją 
życiowych okoliczności.

„Można powiedzieć, że zawsze żyłem pośród różnych form przemocy, 
która wywarła na mnie pewien wpływ. Jednak ta przemoc mojego życia, 
przemoc, wśród której żyłem, różni się od przemocy w malarstwie. Prze
moc farby nie ma nic wspólnego z wojną. Ona usiłuje przemienić przemoc 
rzeczywistości" (D.S., 81).

Zależność genetyczna więc odpada. Podobnie: „brutalność faktu", 
określenie tak dla Bacona ważne, że pod pewnymi względami można 
by uznać je za synonim „nowego realizmu", nie odnosi się do mniej 
lub bardziej uchwytnych drastyczności obrazu, ale zwraca uwagę na 
jakości czysto malarskie, powtórzmy raz jeszcze: na intensywność 
i silę przedstawienia. „Żywa", obserwowalna, doświadczana rzeczy
wistość zastyga w formie dzieła. To do niej, a nie do rozpoznawalne
go tematu, odnosi się najpierw i przede wszystkim nazwa „realizm".

Nie ma w myśleniu Bacona śladu sporu o istnienie świata. Prze
ciwnie: za jego rozumieniem malarstwa stoi mocne przekonanie, że 
świat, ze swoimi stronami przyjemnymi, jak i całą swoją potworno
ścią (zwłaszcza z tą ostatnią) naprawdę jest. I dalej: że sztuka to 
szczególnego rodzaju aktywność poznawcza, penetrująca „świat real
ny aż do granic jego poznawalności. Samo zaś malowanie ożywia 
eznadziejna nadzieja, że są rzadkie chwile, w których jego ukryty, do 
uchowego porządku należący, wymiar udaje się odsłonić.

„Narzędzia, jakimi posługujemy się, są istotnie prymitywne - kij 
z przytwierdzoną na końcu kępką szczeciny, prostokątna deska, pigmen
ty, oleje",

jak pisał - ręką Herberta - w swym liście do Leeuvenhoeka Johannes 
ermeer8. Środki, w istocie, nie są wyszukane. Ale to niczego, gdy 
0 zi o to, co w materii sztuki najważniejsze, nie zmienia.

Z- Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993, s. 168.



226 Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne

Le gusta este jardin?

Czy podoba się wam nasz ogród? Owszem, ale nie za bardzo:

Po zdjęciu czarnych okularów
ten świat przerażający jest tym bardziej 
Prawdziwy jest. Właściwe barwy 
wpełzają na właściwe miejsca 
Wąż ślizga się po wszystkim, co napotka. Właśnie 
nas dotknął9.

9 M. Świetlicki, Le gusta este jardin? [w:] M. Świetlicki, W. WiM 
20 niezapomnianych przebojów i 10 kultowych fotografii, Kraków 1996, b.s.

10 W. Karpiński, Amerykańskie cienie, Wrocław 1997, s. 180.
11 G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1973-1979, Warszawa

Czy podoba się wam nasz ogród? No, nie całkiem. Niezupełnie 
nam się podoba. Kolorowy obrazek radosnego Początku zaczernił się 
wyraźnie. To, co z niego pozostało, tworzy już tylko zetlały dagerotyp 
utraconej niewinności.

Ogród malowany przez Bacona w niczym nie przypomina ogrodu 
Eden. To w najlepszym wypadku ogród zoologiczny, o ile nie w nie
których płótnach, ogród koncentracyjny. Zadziwiająco zgodne w pod
kreślaniu takiego właśnie, „treściowego" wymiaru realizmu obrazów 
Bacona są wypowiedzi oglądających.

Wojciech Karpiński:
„Oko wyolbrzymione, usta przesunięte, deformacja niepicassowski 

bez porównania bardziej realistyczna i okrutna (podkr. D.C.). Wy
chodzi skryta zmaza każdego człowieka, coś, co budzi strach: tak być mo
że, tak jest. Twarze zniekształcone, pogruchotane kości. Ukrzyżowanie 
bez odkupiającej mocy. Stałym motywem obrazów Bacona jest może nie 
tyle grzech pierworodny, co pierwotna skaza, obecna na twarzy i w oso
bowości współczesnego człowieka"10 11.

Gustaw Herling-Grudziński:
„Nie znam we współczesnym malarstwie równie potężnej i równie/ 

zycznej wizji samotności człowieka rzuconego w świat, rozpiętego na sa 
mym swoim istnieniu, umęczonego nim, zagubionego w pustce rzeczy"1 
stości"11.
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Jerzy Nowosielski:

„Zło w sztuce Bacona jest tak nieskończenie groźne właśnie dlatego, że 
zdaje się posiadać byt substancjonalny. Obrazy Ukrzyżować Bacona wydo
bywają z aktu ukrzyżowania aspekt infemalny nie mający żadnego zako
rzenienia w metafizycznym przezwyciężeniu zła. Ukazują coś, co można 
nazwać złem absolutnym"12.

s fodgórzec, Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Białystok 1993,

Czyżby obrazy Bacona były malarską prefiguracją piekła? Bądźmy 
ostrożni. Chociaż... Ów infemalny motyw zbyt uporczywie obecny 
jest w opiniach o malarstwie Bacona, by go lekceważyć. Przywołajmy 
jeszcze jeden, tym razem, kulturowy „tekst". „Batmana" Tima Burto- 
na odesłano już, nie wchodźmy w to czy słusznie i wedle jakich kryte
riów, do narożnika z napisem „kultura masowa". Bez względu jednak 
na wartościujące zaszeregowanie, może on być czytany również jako 
metatekstowa antologia wątków i tematów współczesnej kultury po
pularnej i w tym, dla nas, jego wartość poznawcza. Oto w jednej ze 
scen demoniczny Joker zajęty permanentną walką z siłami Dobra, 
odwiedza wraz ze swoją świtą muzeum w Gotham City. Ściany ob
wieszone arcydziełami malarstwa: spełniony sen Malraux. Świątynia 
piękna. Zanosi się niechybnie na bluźnierczą fiestę. I rzeczywiście: 
wesoła ekipa zaczyna chlastać kubłami farby po wszystkim, co znaj
dzie na ścianach. Rembrandt, Degas, Renoir, Vermeer... Nic nie zo- 
staje oszczędzone. Prawie nic. W pewnym momencie Joker staje przed 
obrazem Bacona. Zwraca się do swojego pomocnika: „Zaczekaj. Ten 
nu się podoba. Nie niszcz go". Swój, do swego, po swoje? Groteskowy 

to tylko czy wyraz kulturowej samowiedzy? Najkrótsza i najgłęb
sza definicja realizmu Bacona?

Te pytania trochę niepokoją. A nawet bardzo.
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Kiedy Bóg wywalił Adama i Ewę z rajskiego 
ogrodu, gdzie stali wcześniej przez dwie go
dziny, natychmiast dał im parę krzeseł, żeby 
mieli jakąś rekompensatę owej straszliwej 
straty i nie musieli siedzieć z wężem.
Douglas Wiebe, Esej profesora Skyblue 
o krzesłach

Siedzenie na krześle to zupełnie co innego.
Witold Rybczyński, Dom. Krótka historia 
idei

Cóż my o krześle wiemy, mili moi?
Josif Brodski, Dedykowane krzesłu

Pamiętamy to wszyscy. Pierwsza lekcja mogła rozpoczynać się, po
wiedzmy, w ten sposób:

This is a table and that is a chair.

Albo tak:

M vais de la porte a la chaise.

Albo tak:

£to stoi, no eto stuł.

Albo jeszcze inaczej. Inaczej, ale przecież zawsze jakoś podobnie, 
chodząc w nowy język, przyswajając podstawowe struktury 

ucz^c S*Ç pierwszych obco brzmiących słów, nie przy- 
em, powoli, niezdarnie i bez wprawy usiłujemy na początku 

ywac to, co pozostaje w zasięgu naszego wzroku. Świat rzeczy
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najbliższych. Lingwistyczne „alamakota" obejmuje więc kosma 
obiektów dobrze znanych, oswojonych, opatrzonych, zwykłych, zwy
czajnych. Te klocki wypełniające po brzegi codzienność, w które] 
mieszkamy, złożą się z czasem na pierwszy obrazek naszego nowego 
elementarza. Owszem, nietrudno sobie wyobrazić, że zestaw inicjalny 
może być inny. Zawsze znajdzie się pod ręką jakiś pencil czy croyon, 
zawsze też możemy zostać zmuszeni, by spojrzeć przez Fenster czy 
fenetre. A jednak, wcześniej czy później, krzesło pojawić się musi. I to 
raczej wcześniej. Nasze pierwsze w życiu obcojęzyczne krzesło. Krze
sło egzemplaryczne. Krzesło niby konkretne, a przecież uogólnione, 
pozbawione znaków szczególnych. To krzesło, na które teraz ty, 
adept obcego języka spoglądasz, ale w którym dostrzec masz 
w pierwszym rzędzie reprezentanta wszystkich obiektów określanych 
tym mianem. Krzesło bez właściwości. Krzesło jako przykład. Krzesło 
jako wymowny ślad po, rozcinającym brutalnie continuum doświad
czenia, geście taksonomicznym.

Nie jest niczym dziwnym to, że ucząc się nowego języka, oswaja
my w obcym narzeczu świat już wcześniej w swoim języku (i w co
dziennym spojrzeniu) oswojony. Dziwić natomiast może to, że ci, 
którzy zdziwieniem się żywią i ze zdziwienia żyją, tak mało krzesłu 
się dziwią. Jak tonący brzytwy, tak filozof krzesła się chwyci. Krzesło, 
jeśli już w jakimś tekście filozoficznym się pojawia, to z reguły rów
nież w roli prostego exemplum.

Oto Krzysztof Michalski, tłumacząc Nietzscheańską filozofię ciała, 
przywołuje dobrze zadomowiony w filozofii europejskiej paradygi™1 
myślenia:

1 Po co Nietzsche? Dyskusja z udziałem L. Kołakowskiego i K. MichalsW 
„Gazeta Wyborcza", 6-7 czerwca 1988, s. 24 (wytłuszczenia w tym fragu1010
i następnych - D.C.).

„W dominującej w Europie do XIX wieku tradycji kartezjańskiej dala 
było jednak pewnego rodzaju intelektualnym kłopotem; nawet dziecka 
zdaje sobie przecież sprawę (choć nie Kartezjusz), że jego ciało to coś za
sadniczo innego niż krzesło czy ołówek - a jednocześnie dla każdej® 
oczywiste jest (choćby u dentysty), że to nie tylko idea. Tymczasem trądy 
cja kartezjańska miała do dyspozycji pojęcia tylko na te dwa rodzaje rze
czy"1. * i
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Oto Claude Tresmontant, w wywodzie o istniejącej w myśli he
brajskiej esencjalnej różnicy pomiędzy ideą stworzenia i wytwarzania, 
konkluduje:

„Przedmiot wytworzony ma własny status ontologiczny. Przedmiot 
wytworzony nie jest jako taki substancją. Jest to element naturalny, który 
pełni funkcję, który gra rolę krzesła, broni, narzędzia itd. Ale funkcja 
nie może nadawać miana substancji. Dla obojętnego spojrzenia, które nie 
wiedziałoby, do czego dany przedmiot służy, przedmiot ten redukował
by się do swojego tworzywa. Dla nieświadomego spojrzenia krzesło to 
zniekształcony kawałek drewna. Nie ma substancji krzesła; jest tylko 
drewno, które pełni funkcję krzesła. To, co istnieje w wytworzonym 
przedmiocie, to naturalny element, drewno, metal itd. Istnieje to, co jest 
stworzone"2.

v i F’ tresmontant, Esej o muśli hebrajskiej, przeł. M. Tarnowska, wstęp A. Żak, 
^w 1996, s. 60.
w- Gombrowicz, Przewodnik po filozofii w sześć godzin i kwadrans [w:J Gombro- 

J1 wybór i opracowanie F. Cataluccio, J. Ulg, Kraków 1991, s. 99.

Oto Witold Gombrowicz, objaśniając w jednym z wykładów swoje
go mówionego Przewodnika po filozofii Sartrowską ontologię, konstatuje:

„Ciekawostka: to grube porównywanie, do którego, doszedłem, może 
się wydać naiwne. No cóż, ale prowadzi jednak do pojęć o realnej treści, 
np. byt ludzki jest pusty z powodu słynnej intencjonalności świadomości. 
Jeśli krzesło jest krzesłem, to świadomość nigdy nie jest tożsama z samą 
sobą, gdyż zawsze jesteśmy świadomi czegoś. Nie można wyobrazić so
bie świadomości pustej. Słynna zasada identyczności »A równa się A« 
(krzesło jest krzesłem) nie ma tu miejsca"3.

Widzimy więc, że zarówno dla pani od języka obcego, jak i dla fi
lozofa „krzesło" jest tym, co jako jedna z pierwszych rzeczy przycho
dzi na myśl, tym, co najpierw, mechanicznie, niemal bezwiednie, spa
da 2 języka. Nadaje się co najwyżej na przykład i to poręczny, bo 
wzięty z najbliższego, dobrze znanego otoczenia. Jest w zasięgu oka, 
zawsze pod ręką, albo pod... no, mniejsza o detale. W każdym razie, 
me wydaje się „krzesło" żadnym problemem do rozwiązania, żadną 
zagadką do odczytania. Jest oczywiste, samo-przez-się-zrozumiałe. 
Jego nieskomplikowana ontologia zdaje się wyczerpywać w tautolo- 
5cznej tożsamości: krzesło jest krzesłem, jest krzesłem, jest krze- 
s em... Tym i niczym więcej.
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Krzesło, jak podpowiada praktyka, a jednoznacznie potwierdza 
słownik4, zasadniczo służy do siedzenia. I choć zapewne można ko
rzystając z niego oddawać się szeregu innym, czasem bardziej nawet 
wyrafinowanym czynnościom, nie mniej, wszystko na to wskazuje,że 
skonstruowane zostało ono w tym właśnie celu. I tu już pierwsze 
zdziwienie, które musi być udziałem antropologa. Nic przecież, poza 
powielaną zbiorowo kulturową rutyną, nie zmusza nas byśmy sia
dywali na krzesłach i egzystencję naszą codzienną z tą prozaiczną 
czynnością w sposób konieczny wiązali. Są liczne kultury, które bez 
tego sprzętu się obywają i ani nie ulegają one degeneracji ani też - by 
potrząsnąć socjologicznym brzękadłem - więź społeczna na tym nie 
cierpi. Nigdzie też nie odnotowano, by ci, co siadają bezpośrednio na 
ziemi, byli mentalnie i kulturowo upośledzeni, by w jakikolwiek spo
sób odbiegali na niekorzyść od tych, co krzeseł nagminnie używają. 
Prosty zabieg relatywizacji ujawnia, że w oczach tych pierwszych, 
siedzenie na krześle jest niepojętym dziwactwem i osobliwością 
W Japonii, jeszcze w XIX wieku, mówiono o Europejczykach, że sia
dają „ze zwieszonymi nogami".

4 krzesło 1. mebel służący do siedzenia, z oparciem z tyłu, przeznaczony 
jednej osoby, Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 3, s. 1211.

Krzesło jest wynalazkiem kulturowym. Kulturowym, a więc 
sztucznym. Sztucznym, a więc niepotrzebnym. To krzesło wywołuje 
potrzebę i w ślad za tym przyzwyczajenie nadziemnego siedzenia 
Nie bierze się ono z pewnością z przymusu motywowanego determi
nantami biologicznymi czy też jakimś wprzód ustanowionym mode
lem komfortu. To dopiero kulturowy dyktat przemienia przypadki 
we i nieoczywiste w konieczne i całkowicie „naturalne". Jak widać, 
z antropologicznego punktu widzenia, krzesło najmniej nadaje się m 
emblemat niekłopotliwej normalności i zwyczajności.

Krzesło, w swym zwyczajowym użyciu, „służy do". Spełnia więc 
dobrze heideggerowskie kryterium bycia narzędziem.

„Odpowiednio do swego narzędziowego charakteru narzędzie jcs1 
narzędziem zawsze na gruncie przynależności do innego narzędzi 
przyrząd do pisania, pióro, atrament, bibuła, stół, lampa, meble, okna, 
drzwi, pokój. Te »rzeczy« nigdy nie pojawiają się najpierw same dla sie
bie, by potem jako suma realiów wypełnić pokój. Tym, co najpierw 
ne, choć nieujęte tematycznie, jest pokój, ale nie jako to, co »w obrę 
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czterech ścian« w sensie geometryczno-przestrzennym, lecz jako narzę
dzie do mieszkania"5.

Heidegger, wydobywając na jaw poręczność narzędzia (przy okazji: 
la skromna wyliczanka przedmiotów ze świata naszej codzienności, 
które w części przynajmniej - pióro, atrament, bibuła, lampa / przy 
założeniu, że chodzi o naftową / - mają już dla nas urok archaicznego 
bibelotu, mimowolnie przywodzi na myśl nostalgiczną Elegię na ode- 
jście pióra atramentu lampy Zbigniewa Herberta, dedykowaną tym 
zanikającym przedmiotom) sytuuje go najpierw i przede wszystkim 
«obrębie naszego nietematycznego, przedteoretycznego odniesienia 
do świata. Narzędzie „znamy" najpierw nie dzięki dyskursywnemu 
ujęciu, ale dlatego, że potrafimy się nim posługiwać, że „już" umiemy 
go użyć. Tak też krzesło „znamy", „wiemy" o nim przede wszystkim, 
rac by można, przez zasiedzenie. Krzesło wraz z innymi sprzętami 
mieści się w kategorii rzeczy, które Grecy określali jako ta pragmata, co 
«specyficznym Heideggerowskim przekładzie określane jest jako 
•to, z czym ma się do czynienia w zatroskanym obchodzie"6.

Odejdźmy jednak od finezji filozoficznego języka, by skonstatować 
prosto: w swej funkcji instrumentalnej krzesło jest przede wszystkim 
meblem. I w tej właśnie roli wchodzi najczęściej w pole naszego wi
dzenia i myślenia o nim. Jest nieodzowną częścią naszego wyposaże- 
ms domowego, szkolnego, biurowego. Witold Rybczyński w swojej 
^żce o idei domu, o względności w pojmowaniu tego, czym dom 

czym ma być, o kulturowej i historycznej zmienności takich kate- 
?°ni jak wygoda, przyjemność, swoboda, praktyczność, śledzi rów- 
™eż europejską historię krzesła. Krzesła jako idei, jako wyznacznika 
Prestiżu, jako mebla wreszcie. Jeszcze za Ludwika XIV krzesło było 
nade wszystko elementem dekoracyjnym wnętrza, uwydatniało 
'Podkreślało architekturę pomieszczenia. Krzesła projektowano do 
Podziwiania, nie do siedzenia. Idee komfortu, wygody, funkcjonalno- 
j*1' które współcześnie wiążemy z krzesłem, pojawiły się z począt- 

eitl XVIII wieku, wraz z panowaniem Ludwika XV. Przepych for-
- dek°racyjność i zadęcie ustąpiły miejsca przyjemności, intym-

M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994, s. 97. 
lamie, s. 96.
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„Siedzenie przestało być tylko funkcją czy rytuałem, a stało się lei 
formą odpoczynku. Ludzie siadali razem, żeby posłuchać muzyki, po
rozmawiać czy zagrać w karty. Nowe pojęcie swobody widać było w ich 
sposobie siadania: dżentelmeni odchylali się do tyłu i zakładali nogę ni 
nogę - nowa pozycja - a damy spoczywały, półleżąc. Także inne, przj- 
padkowe pozy zaczęły wchodzić w modę. Formy krzeseł usiłowano do
stosować do tych nowych pozycji i, po raz pierwszy od czasów greckich, 
do ludzkiego ciała. Ich oparcia już nie były pionowe, tylko pochyłe, a po
ręcze miały linie zaokrąglone zamiast prostych. Były szersze, niższe 
i umożliwiały większą swobodę w przybieraniu póz. Największą popu
larnością cieszył się teraz wyściełany fotel, który miał kształt tylnego 
obitego oparcia i był o wiele szerszy niż dawne krzesła"7.

7 W. Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, przeł. K. Husarska, G 
-Warszawa 1996, s. 88.

8 Tamże, s. 210.
9 Niezłe pojęcie o tego rodzaju „nowoczesnych" trendach w polskiin

nictwie daje pokaźna część projektów przysłanych na ogólnopolski 0 .
KRZESŁO 94, który w zamierzeniu autorów wyłonić miał prace, które na
się do seryjnego powielania, zob. Katalog wystawy pokonkursowej krz

Od tego czasu, od chwili upowszechnienia się zgrabnego i funk
cjonalnego fauteuil'a Ludwika XV, krzesło pojawia się w coraz to no
wych wariantach, odmiennych kształtach i rozwiązaniach technicz
nych. Dostosowuje się do zapotrzebowań i gustów swojego czasu, 
albo samo wytwarza nowe zachowania. Wyściełane i wygodne krze
sło rokokowe zapraszało do konwersacji i przyjemnego spędzania 
czasu, krzesło tzw. nowoczesne (w najrozmaitszych odmianach), ste
rylne, praktyczne i ergonomiczne w każdym calu, przywodzi na myś! 
raczej racjonalny i pragmatyczny świat biurokracji. W swoim „ewolu-, 
cyjnym" rozwoju krzesło zdążyło przybrać kilka kanonicznych, wzór-1 
cowych form: krzesło „Chippendale", georgiańskie typu „Windsor1, 
fotel wiktoriański, szezlong art déco, fotel „Wassily" Marcela Breuera, 
krzesło „Weissenhof" i „Barcelona" Mięsa van Rohe, krzesło „Butter
fly" Hardoya („które charakteryzuje się tym, że im dłużej się na m® 
siedzi, tym bardziej tajemnicza wydaje się jego popularność"8), P° 
liczne, „jednorazowe" projekty współczesne, które wydają się wra® 
do ideałów przedosiemnastowiecznych. W zamierzeniach projektan 
tów bowiem mają one raczej poruszać i szokować użytym materiałem 
(metal, poliuretan, tektura, trzcina) i wymyślną estetyką, niż służyć 

prostu do siedzenia9.
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Swoją drogą zadziwia rozmaitość historycznych odmian wywie
dzionych z praformy (wiecznej idei?) „urządzenia do siedzenia": do
stojny tron królewski, cesarski i papieski, przaśny zydel i stołek, de- 
koracyjny fotel i krzesło salonowe, proste krzesło biurowe, fotel na 
biegunach, turystyczne krzesełko składane, fotel dentystyczny i gine
kologiczny, wreszcie nowoczesna krzyżówka utylitaryzmu, biurokra
cji i technologii - krzesło elektryczne. I stosownie do tego, zastana
wiać też może, że ten prosty obiekt - przywołując wiele metaforycz
nych, ale i całkiem dosłownych skojarzeń - tak mocno ingeruje 
»elementarne sfery naszego doświadczenia. Bo krzesło to i władza, 
pozycja, prestiż, potęga i słabość, komfort i wygoda, ale też ból i cier
pienie, śmierć... Wielce wymowny i nadzwyczaj dowcipny profesor 
Skyblue, produkt imaginacji pisarskiej amerykańskiego pisarza Dalla- 
saWiebe, odnotowuje w swoim błyskotliwym wykładzie nie tylko 
utylitarny, ale także cywilizacyjny aspekt krzesła:

„Podobnie jak ludzie, krzesła odegrały ważną rolę w historii ludzko
ści- Pomyślcie o tych wszystkich ludziach, którzy zostali zamordowani, 
kiedy siedzieli na krześle. Pomyślcie o całej wielkiej literaturze, która zo
stała napisana, gdy autor siedział na krześle. Pomyślcie o wielkiej muzyce, 
która została skomponowana, gdy kompozytor bezmyślnie upokarzał 
zwykły domowy mebel. Dokonujemy egzekucji ludzi na krzesłach elek
trycznych. Królewski tron też jest zwykłym krzesłem. Kiedy papież mówi 
u cathedra, to przemawia siedząc na krześle"10.

ty”1 więc jest krzesło? Czym jest ten przedmiot tak zwyczajny 
Wswej banalności, tak udomowiony przestrzennie i myślowo, tak 
®*j°iny, że już niemal niezauważany? Czym jest: użyteczną rzeczą? 
^hzennym obiektem? Kawałkiem uformowanej materii? Prostym 
blem? Czy tym i oprócz tego czymś jeszcze? Nie dowiemy się tego

®WA, Kraków 1995. Nie mam, rzecz jasna, na myśli tych projektów, które 
to,vqOnalnie kreacjami przede wszystkim artystycznymi, a nie obiektami 
J owymi i które czasami są ledwie wprawką formalną czy wariacją na temat 

wystawa „Etiudy - meble z pracowni profesora Kuczmy" (Centrum 
m Współczesnej, Warszawa, listopad 1997-styczeń 1998).
, • Wiebe, Esej profesora Skublue o krzesłach, przeł. K. Hejwowski, „Literatura 

"1W,nr3/?om i o * 
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z praktycznego użycia, z natury swej bezrefleksyjnego. Niewiele też 
obiecać może nauka, która w zetknięciu z materialnym przedmiotem, 
ma tendencję do uproszczeń i redukcji, która, jak słusznie odnotowuje 
Heidegger w wykładzie o sposobie bycia rzeczy, „zawsze dotyczy 
tylko tego, co jej sposób przedstawiania dopuścił z góry jako możliwy 
dla niej przedmiot"11. Cała „reszta" jest dla niej mało interesująca.

11 M. Heidegger, Rzecz, przeł. J. Mizera, „Principia" XVI-XVII (1996-199<l

Opuszczając zatem na chwilę sferę codziennych przyzwyczajeń, 
świat „naturalnego nastawienia", ale też i, samonarzucający się w tym 
przypadku, obszar wzornictwa przemysłowego, wszystkiego tego, co 
odwołuje do meblarstwa, technologii, projektowania, przeniesiemy 
tym samym akcent z pragmatyki rzeczy na jej ejdetykę. Kilka krzeseł 
zawdzięczających swoje „nierealne" istnienie poezji i sztuce (tak jakby 
istota pierwszej nie zawierała się w drugiej i odwrotnie; to język arbi
tralnie rozgranicza te dwa sposoby poznania), kilka obiektów, na 
których wprawdzie nie da się usiąść, ale ich obecność jest niewątpli
wa, może nam pomóc w odpowiedzi na pytanie o krzesło. O to, czym 
jest, czym być może oraz, jak istnieje. Nie jest to może „próba" repre
zentatywna, ale z pewnością wystarczająca, by, w oczekiwaniu na 
syntezę, pokusić się o wstępny szkic.

Zróbmy pierwszy krok w stronę fenomenologii krzesła. Oto wzrok 
obserwatora przesuwa się beznamiętnie po najbliższym otoczeniu, 
tym samym brakiem uwagi obdziela wszystko, co wokół niego, ślizga 
się po nienazwanej powierzchni rzeczy, w pewnym momencie, z nie
jasnych powodów opada na krzesło. I zostaje tu przez chwilę. Spo
jrzenie wyłamuje się z codziennej rutyny i z magmowatej, jednorodnej 
dotąd przestrzeni wykrawa pojedynczy obiekt:

Oko odczuwać potrzebę zaczyna, 
aby się zająć niepozorną rzeczą, 
lekceważoną dotąd i nieważną 
w każdym aspekcie. I oto jest krzesło. 
W niedostrzegalne jest wciśnięte jarzmo 
przestrzeni (forma tatarstwa) i przeszło 
czterdzieści cm. szerokie. Dochodzi 
do metra, albo więcej wysokości. 
Zrobione z burej jak drzewo w ogrodzie 
masy (sądzono tak w starożytności), 
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co się zaliczy ozięble i sucho
jako kamuflaż gdzieś w Królestwie Ducha"12.

12 J- Brodski, Dedykowane krzesłu, [w]: tegoż, Fin de siècle, wybrała i przełożyła 
K- Krzyżewska, Kraków 1996, s. 12.

13 Tamże, s. 13.
14 Tamże, s. 14.

Czym jest ten samotny kształt, który widać w pokoju? Z pomocą 
przychodzi analogia:

Z czwórką, ósemką, albo innym znakiem 
skojarz z profilu - z kwadratem en face13

Albo i przestrzenna przyległość. Krzesło, jak wiadomo, często razem 
ze stołem „chodzi":

ono podobnie jak stół zawsze stoi
na wszystkich czterech nogach na podłodze. 
Stół jest płaszczyzną, tnie pierś na połówki, 
a krzesło z pionem żyje raczej zgodnie. 
Można postawić, wkręcając żarówkę, 
krzesło na stole. Lecz nigdy odwrotnie14.

Pierwsze przybliżenia, skojarzenia, analogie, porównania. Ale dalej 
nie wiemy, co to dokładnie jest, z czym mamy do czynienia. „To tylko 
przestrzeń" i już za chwilę: „tylko powietrze". Wiązka dwóch żywio
łów. Podobne do stołu, ale stołem nie jest. Wyraźnie pośledniejsze od 
niego. Można, wzorem dziecięcych poszukiwań, szukać esencji krze
sła „wewnątrz", próbować odsłaniać to, co dla oka niewidoczne, ale 
i tak w rezultacie wszystko, co zostaje, to ledwie „dykta i gwoździe, 
nity i połączenia". Mamy już trochę wiedzy o jego konstrukcji, o tym 
„jak-to-jest-zrobione", ale istota rzeczy w dalszym ciągu wymyka się 
nazwaniu.

Nawet dziecko, jak powiadał cytowany filozof, zdaje sobie sprawę, 
że jego ciało jest czymś zasadniczo innym od krzesła, że byt material
ny jednego i drugiego nie da się opisać za pomocą tego samego poję
ta. Tymczasem poeci, jakby niepomni filozoficznych przestróg, mó
wią o krześle i do krzesła jak do kogoś / czegoś żywego. Brodski każę 
przyglądać się krzesłu z profilu i en face, jak gdyby można było obe
jrzeć jego oblicze, stanąć z nim twarzą w twarz. Jego krzesło porusza 
S1?: „napina całą swoją postać", ale też widać u niego wyraźnie roz
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winięte życie wewnętrzne: „ma nadzieję, / że tak wygląda, jakby 
miało zostać / niedostrzegalne". Bytowo niedookreślone, ze śladową 
tożsamością - w każdym razie, czymkolwiek jest, zachowuje się tak, 
jak gdyby pulsowało w nim utajone życie.

W świecie Herberta przedmioty żyją własnym życiem, czasem 
„bronią" dostępu do swojego wnętrza (jak pamiętna drewniana kost
ka, w której po przecięciu „następuje błyskawiczna przemiana tajem
nicy w skórę"), niepodległe ludzkiemu poznaniu. Ale porażka po
znawcza nie wyklucza uczucia. Chociażby, jak u wczesnego Herberta, 
do zwykłego stołka:

W końcu nie można ukryć tej miłości 
mały czworonóg na dębowych nogach 
o skórze szorstkiej i chłodnej nad podziw 
przedmiot codzienny bez oczu lecz z twarzą 
na której zmarszczki słojów sąd dojrzały znaczą 
szary osiołek najcierpliwszy z osłów 
sierść mu wypadła od zbyt długich postów 
i tylko kępkę szczeciny drewnianej 
czuję pod ręką gdy gładzę go rano15

15 Z. Herbert, Stołek [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Warszawa 1971, s. 60.
16 Tamże.

Zanimizowany stołek z tego ciepłego i dość dobrodusznego wyzna
nia, ma twarz, „choć bez oczu", skórę i „zmarszczki słojów". To zwie
rzę cierpliwe i ufne, może niezbyt mądre, ale na pewno wierne:

wiesz mój kochany byli szarlatani 
którzy mówili: kłamie ręka kłamie 
oko kiedy dotyka kształtów co są pustką - 
to byli ludzie źli zawistni rzeczom świat chcieli złowić 
na wędkę zaprzeczeń

jak ci wyrazić moją wdzięczność podziw 
przychodzisz do mnie na wołanie oczu 
nieruchomością wielką tłumaczą na migi 
biednemu rozumowi: jesteśmy prawdziwi - 
na koniec wierność rzeczy otwiera nam oczy16 

Ostatecznie okazuje się, to biedny stołek, wbrew obiegowej hierarchu 
bytów, stoi wyżej od nas. To on ukazuje się biednemu rozumowi jako 
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byt prawdziwy, coś, co naprawdę jest. Stołek, w całej swej drewnianej 
jedyności i niepowątpiewalnej oczywistości staje wobec niepewnego 
siebie podmiotu jako gwarant istnienia, widome i dotykalne świa
dectwo trwałości. Jak niedaleko od tego wyznania do równie mocnej 
tezy Białoszewskiego:

Stoi krzesło: artykuł prawdy 
rzeźba samego siebie17

” M. Białoszewski, Sprawdzone sobą [w:] Rachunek zachciankawy, Warszawa 1987.
J-M. Rymkiewicz, To jest krzesło [w:] tegoż, Moje życie pośmiertne, Kraków 1993, 

s. 16.
19 J M- Rymkiewicz, Krzesło, „Twórczość", nr 1/1970, s. 50-88.

1 choć za chwilę, na naszych oczach, połamie się, przyjmując różne 
abstrakcyjne formy („tak - świecznik / tak - mina byka"), to przecież 
pozostaje faktem, że oto zwyczajne krzesło, wyizolowane artystycz
nym gestem z codziennego otoczenia, wciągnięte zostaje w obszar 
elementarnych sporów filozoficznych. Krzesło Białoszewskiego ni
czego nie udaje, pod nic się nie podszywa, na nic nie wskazuje, do 
niczego nie odsyła, nie jest żadnym znakiem ani metaforą („rzeźba 
samego siebie"), po prostu jest. Zwyczajnie i mocno jest. Stoi na czte
rech nogach. Ma moc artykułu wiary. Jest prawdą obleczoną w mate
rię. Kilkadziesiąt lat później Jarosław Marek Rymkiewicz, mimo że 
ogląda krzesło z całkiem innej, bo grobowo-cmentarnej, śmiertelnej 
perspektywy, napisze podobnie: „To jest krzesło. To stoi. To jest rzecz 
wytrwała"18.

Ma więc krzesło w sobie jakąś nieoczekiwaną siłę, zadziwiającą 
moc istnienia i moc przetrwania.

Rymkiewicz istotny jest dla nas z innego jeszcze powodu. To autor 
wybitnego tekstu interpretacyjnego Krzesło19, który jest wnikliwą 
i odkrywczą egzegezą wiersza Herberta Studium przedmiotu („wyjmij 
/■••z polarnej przestrzeni / z surowych marzeń wewnętrznego oka / 
krzesło"). Ale nie tylko dlatego. W jego wierszu To jest krzesło, z któ
rego pochodzi powyższy wers, ale też w innym, pokrewnym mu, To 
jest pojęcie krzesła, bez wątpienia odżywa pamięć utworu Herberta. 
Obydwa wchodzą w interesujący dialog i z rozstrzygnięciami Her
berta i z cytowanymi uprzednio fragmentami. W To jest krzesło, zgod- 
me z kategorycznym stwierdzeniem tytułu, opisuje i precyzuje Rym
kiewicz bliżej „prawdziwą" ontologię tego dziwnego przedmiotu:
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To jest krzesło To nie ma nic do powiedzenia 
To istnienie przybite gwoździem do istnienia

To jest krzesło To stoi To jest rzecz wytrwała 
To nie ma białych krwinek a więc nie ma ciała

To się łamie rozpada rozkleja i gnije 
To przebito gwoździami ale to nie żyje

To nie wie że to stoi To się w sobie chwieje 
Nie może mieć nadziei ale ma nadzieję

To moje krzesło ale to mnie nie dotyczy 
To nicość która śpiewa To jej trel słowiczy

To jest krzesło To nie ma nerwów ani kości 
Są czaszki które gniją które chcą miłości

A to jest moje krzesło To jest rzecz umarła 
Jak czarny welon nicość się dla mnie rozdarła

To moje zmarłe krzesło To rzecz niewesoła 
Bo to otwiera usta i o litość woła20

20 J.M. Rymkiewicz, Moje życie..., s. 16.

Krzesło jest rodzaju nijakiego. Ani męskie, ani żeńskie. I ta „nijakość" 
(powtarzające się „to") pojmowana też jako ontologiczna pośredniość, 
nieokreśloność (ani to, ani to) zostaje tu raz po raz akcentowana. 
Krzesło Rymkiewicza jest jak gdyby w stanie nieustannej mediacji. Co 
chwilę przechyla się od przypisywanej mu martwoty do niespodzie
wanego życia. Z „natury rzeczy" bowiem jest przedmiotem martwym 
(nie mówi, nie ma ciała, nerwów, kości), ale choć na zdrowy rozum 
nie powinno, to przecież jakoś żyje, może życiem pośmiertnym, ale 
jednak: ma w końcu, choć mieć nie powinno, nadzieję i „o litość wo
ła". W To jest pojęcie krzesła (w którym konsekwentnie, jak i w całym 
tomie, dominuje stylistyka i obrazowanie z barokowej makabreski) 
pojawia się krzesło jako byt językowy, będący produktem wyobraźni, 
coś, co pełni jedynie rolę znaku, co uwikłane jest w semantyczny 
i językowy kontekst. Idea krzesła. Krzesło pomyślane i krzesło wy
powiedziane w języku. Ale też krzesło to, dzięki dwuznaczności języ
kowej (!), wypowiadane jest także za pomocą języka, tego, już całkiem 
surowego, mięsnego, cielesnego narządu. U Rymkiewicza krzesło 
umiera wraz z ginącym, rozpadającym się językiem:
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To jest idea krzesła Krew z krzeseł cieknąca 
Krtań krzesła jeszcze mokra i jeszcze gorąca

To jest krzesło co samo się werbalizuje 
To moja krtań co pęka Język co się psuje

To jest pojęcie krzesła To co uczestniczy 
To nicość w każdej krtani zgrzyta piszczy syczy

To przepaść wszystkich krzeseł w każdym krześle ziewa 
To jest pojęcie krzesła które się rozwiewa 
(•■•)
W niczyich ustach język rusza się i gada
To w moim pustym krześle mój kościotrup siada21

21 Tamże, s. 18.
22 D. Wiebe, Esej profesora..., s. 8.

To wspomniany, wyrozumiale ironiczny profesor Skyblue otwar
cie i bez żadnych niedomówień mówi o nierozerwalnym związku, 
o przenikaniu krzesła i człowieka, krzesłowości i człowieczeństwa:

„Ludzie uznali tajemniczą doniosłość krzeseł, przypisując im ludzkie 
cechy. Mówimy, że krzesła mają nogi, siedzenia, a czasem i plecy. Krzesła 
mają zatem ciało, i jeśli rozszerzymy ową personifikującą metaforę, mo
żemy spojrzeć na nie nowym okiem i poczuć szacunek dla zwykłego 
sprzętu domowego, bez którego nie byłoby cywilizacji, bo wszyscy byliby 
zbyt zmęczeni, żeby zrobić cokolwiek. (...) W gruncie rzeczy krzesła są 
pod wieloma względami podobne do ludzi. Spędzają większą część swe
go życia, stojąc w ciemnym kącie. Przepełnia je inercja, w związku z czym 
trzeba je przesuwać z miejsca na miejsce. Nie przeciwstawiają się ciągłym 
upokorzeniom. Mają ambiwalentny stosunek do stolców. Miewają wy
świechtane siedzenia. Bywają szorstkie w bezpośrednich kontaktach. Cza
sem się chwieją. Miewają problemy z nogami. A kiedy już na serio do- 
padnie je osteoporoza, składa się je w pozycji horyzontalnej i wyglądają 
jak kopulujące psy"22.

Bliskość podmiotu i przedmiotu, człowieka i rzeczy (tak naturalnie 
i bezrefleksyjnie w naszej tradycji filozoficznej i kulturowej rozdziela
nych), a w naszym przypadku bliskość człowieka i krzesła - bliskość 

intensywna, że zaciera i znosi granice między obydwojgiem, naj
mocniej chyba dochodzi do głosu w obrazach Andrzeja Wróblewskie
go. Już w obrazie Kolejka trwa postacie zdają się przyrośnięte do krze
seł w beznadziejnym, dotrumiennym oczekiwaniu na swojego Godo
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ta. W cyklu Ukrzesłowień namalował Wróblewski inny byt ku śmierci. 
W najbardziej może znanym, Ukrzesłowionej II (gwasz, akwarela), 
kobieta - a ściślej: kształt ludzki, który ma ją przypominać - jest hy- 
brydycznie połączona, całkowicie utożsamiona, jakby trwale zrośnięta 
z krzesłem. Jedno przechodzi w drugie. Poręcze stają się ramionami, 
oparcie plecami, nogi krzesła zaokrąglają się nieco, upodobniając do 
ludzkich. Pogięta i pokurczona postać wpisana w krzesło. Można by 
w tym obrazie dostrzec, zapewne niezamierzony, groteskowo - tra
giczny dialog naszej współczesności ze znanym rysunkiem Leonarda 
demonstrującym człowieka wpisanego w podstawowe figury geo
metryczne, przedstawieniem renesansowego marzenia o ideale miary, 
harmonii i proporcji.

Powiadano najczęściej, że obrazy ukrzesłowionych są ekspresją 
i protestem wobec urzeczowienia człowieka, wobec zamienienia go 
w śmiertelny przedmiot, w nieruchomą rzecz bez właściwości23 24. Na 
pewno tak, ale jest tu chyba i coś jeszcze. Zauważmy, że w tych 
współczesnych wersjach Ukrzyżowania (mniej dosłownych, ale równie 
poruszających, jak te Francisa Bacona), mamy do czynienia nie tylko 
z uprzedmiotowieniem człowieka, ale, równolegle, ma tu miejsce 
uczłowieczenie krzesła. Jawnie demonstrowanej reifikacji odpowiada, 
słabiej może czytelna, personifikacja. Wzajemne przenikanie. Uchylo
na zostaje granica między ludzkim i nie-ludzkim, między żywym 
i martwym. Zawiązuje się jakaś wspólnota losu, wspólnota w cierpie
niu. Cierpiący, umęczony człowiek spotyka się z „przybitym gwoź
dziem do istnienia", „przebitym gwoździami", krzesłem. Nie dziwi 
więc, kiedy w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego 
znajdujemy, że przymiotnik „krzesłowaty" odnosi się do charaktery
styki człowieka: krzywy, garbaty, sękowaty, knodowaty. Podobnie, 
odnotowana tam, kontekstowa bliskość „krzesła" i „krześciaństwa”' 
zdaje się nagle okolicznością wielce wymowną, czymś dalece bardziej 
znaczącym od przypadkowej zbieżności rdzenia językowego...

23 Por. Andrzej Wróblewski, oprać. A. Wojciechowski, Warszawa 1979, b-! 
S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994, s. 71, 77.

24 S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1951, s. 519.

Ta bliskość, pokrewieństwo człowieka i krzesła, przejawia się 
w sztuce w inny jeszcze, nie tak już może dramatyczny sposób. Mo
tyw pustego krzesła, mający długą, sięgającą co najmniej średniowie
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cza metrykę25, u van Gogha znalazł miejsce jako element sztuki por
tretu. To właśnie krzesło jest tutaj reprezentantem postaci nieobecnej 
na obrazie. Nie zastępuje jej, ale uobecnia. Jak choćby po to, by przy
wołać wyrazisty przykład, kilka osobliwych obrazów-portretów: 
krzesło ojca, krzesło Gauguina czy własne krzesło. Te konkretne krze
sła uczestniczyły w ich życiu, były związane z nimi, i dalej są w ja
kimś stopniu ich częścią, „mówią" o nich. Portrety i autoportrety 
z pustym krzesłem zbudowane są na intrygującej grze widzialnego 
i niewidzialnego, obecnego i nieobecnego. Wykorzystują martwą (?) 
rzecz, ale dość szczególnie, nie koncentrują się na werystycznie odda
nej zewnętrzności przedmiotu, ale zmierzają w stronę maksymalnej 
ekspresji, wydobycia tkwiących w nim możliwości. Dobrze ujmuje to 
bohater powieści Ernesto Sabato:

25 białostocki, Symbolika van Gogha [w:] tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, 
Warszawa 1982,1.1, s. 458.

26 E. Sabato, O bohaterach i grobach, przeł. H. Czajka, Kraków 1977, s. 419-420.

„Ale rzecz osobliwa: człowiek powiada »krzesło«, »okno«, »zegarek«, 
słowa te oznaczają zwyczajne przedmioty otaczającego nas obojętnego 
świata, a my nagle przekazujemy przy ich pomocy jakąś nieokreśloną pa
tetyczną wiadomość z głębi naszej istoty. Powiadamy »krzesło«, ale nie 
o krzesło nam chodzi - i rozumieją nas. A przynajmniej zrozumie nas ten, 
dla którego utajona, szyfrem pisana wiadomość jest przeznaczona; dosię- 
gnie go ona poprzez obojętny i wrogi tłum. Para sabotów, żagiel, krzesło 
nie znaczą te saboty, ten oto biały żagiel, to krzesło ze słomy, ale znaczą ja, 
van Gogh, Vincent (przede wszystkim Vincent), moja tęsknota, moja 
udręka, moja samotność; są one właściwie moim autoportretem, opisem 
moich najgłębszych bolesnych przeżyć. Posługując się byle jakimi przed
miotami ze świata istniejącego poza nami, świata, który był, kiedy nas nie 
było, i który chyba będzie trwał obojętny i zimny, kiedy my pomrzemy, 
budujemy z nich chwiejny most (podobnie jak poeta ze słów) dla pokona
nia przepaści, jaka zawsze otwiera się pomiędzy człowiekiem i światem; 
są one jak gdyby symbolem tego, co tkwi ukryte w głębi nas: obojętne, 
obiektywne, nijakie dla tych, co nie potrafią odczytać szyfru, ale gorące, 
napięte i przepojone ukrytą intencją dla wszystkich, którzy go znają"26.

Trzy przykłady ze sztuki współczesnej, w których krzesło jest tym, 
za co zwyczajowo uchodzi (Gombrowiczowskie „krzesło jest krze
słem"), jest, mianowicie, wyraźnie zaznaczonym malarsko obiektem 
materialnym, ale i bezsprzecznie jest czymś (kimś?) więcej.
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W obrazach Grzegorza Bednarskiego z cyklu Poruszenie z postacią 
ekstatyczną (1989) pojawia się, jako element obowiązkowy, acz w róż
nych ujęciach, proste drewniane krzesło z oparciem. W jednym z nich 
scenerię dramatu „człowieka spod podłogi" tworzy puste niemal, 
wyraźnie nieoswojone pomieszczenie: wypełniające znaczną część 
płótna surowe deski podłogi i kiwająca się u sufitu, ,,Baconowska"(?) 
goła żarówka. Brak tu natrętnej symboliki, jednoznacznego przypo
rządkowania znaczeń. Raczej mgliste sugestie, niejasne aluzje. Może 
krzesło jest tu po prostu częścią wyposażenia pokoju albo - pamiętać 
trzeba, że jesteśmy w obrazie, nie w literaturze - jest co najwyżej ele
mentem formalnym malarskiej przestrzeni, choć nie da się ukryć, że 
ta jego powtarzalność w całym cyklu „daje do myślenia"? Trudno 
jednak wyzbyć się wrażenia, że to ciche, milczące krzesło jest „świad
kiem" (a może po prostu: świadkiem) cierpienia, jakiegoś widocznego 
cielesnego (ale przecież nie tylko) udręczenia leżącej na ziemi postaci. 
Bliskość obydwojga w tej obcej przestrzeni sugeruje ta sama tonacja 
barwna. Jak u Sabato: krzesło przekazuje tu „jakąś nieokreśloną pa
tetyczną wiadomość" z wnętrza osoby. Reszta jest domysłem.

Fotel (1991) Aldony Mickiewicz jest opowieścią o życiu już prze
żytym, o życiu u kresu. Tak - życiu. Bo w jej obrazie stary, zniszczony 
fotel, z popękanym obiciem, z wyłażącym spod skóry włosiem, z wy
stającymi sprężynami, z tymi wszystkimi śladami zużycia, z całą 
swoją długą historią (która splata się równocześnie z historią jego 
właścicieli i użytkowników), jest bez wątpienia stworzeniem żyjącym. 
Wyosobnienie, oddzielenie przedmiotu od innych, jego portretowe 
potraktowanie, a przy tym niemal iluzjonistyczne oddanie faktury 
przedmiotu, paradoksalnie, odsyła już nie tylko do tego właśnie, kon
kretnego fotela, ale kieruje wzrok w stronę metaforycznego uogólnie
nia. Może najbliższa tu droga do wanitatywnych „martwych natur' 
i ich śmiertelnych konotacji. Przy okazji, malarstwo to unaocznia jak 
nieprecyzyjne i zwodnicze jest to, przejęte z francuskiego, gatunkowe 
określenie. Jak, przypisywana rzeczom martwota, jest raczej wyni
kiem rutyny patrzenia i jak wzrok malarza wydobywa utajone w nich 
życie. I choć niektórzy, nieco na przekór, wybierają inną tradycję na- 
zewniczą, zwracając się w stronę angielskiego wyrażenia still Hfc 
i tłumaczą je jako „ciche życie", co, pedantycznie rzecz biorąc, jest 
językowo niepoprawne, to niewątpliwie zawarta w nim intuicja zna
czeniowa z pewnością bliska jest intencjom autorki.
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Ostatni z przywołanych tu przykładów, to kontynuacja linii van 
Gogha. Pośród malowanych w ostatnich latach przez Teresę Pągow- 
ską przedmiotów (czajnik, butelka, klucz, żarówka, kostka) są i dwa 
obrazy-portrety krzesła: Biały fotel (1995) i Krzesło (1995). Ale nie o nie 
mi chodzi. Jest jeszcze jeden obraz z krzesłem jako głównym bohate
rem przedstawienia. I ten jest szczególny. To nie tylko i nie przede 
wszystkim kolejna próba malarskiej penetracji rzeczy, znalezienia dla 
niej jak najwłaściwszego wizualnego ekwiwalentu. Tu idzie o coś 
jeszcze. Obraz nosi tytuł Autoportret (1997). Na ciemnym, stalowozie- 
lonawym tle, samotne, białe krzesło. Namalowane ascetycznie, przy 
użyciu minimalnych środków. Jak gdyby wydobyte na chwilę z mro
ku światłem lampy punktowej. Kruche - z cienką ramą oparcia i na 
wiotkich nogach. Trochę niepewne siebie. Ale rozwibrowane bielą. 
Jaśniejące w środku i od środka. Byłby to właśnie ów „chwiejny most 
dla pokonania przepaści, jaka zawsze otwiera się pomiędzy człowie
kiem i światem"?

Widok krzesła uruchomić może również, całkiem niespodziewa
nie, ciąg metaforycznych skojarzeń kondensujących w sobie, w jed
nym rzucie, obraz pojedynczego życia, osobnego, niepowtarzalnego 
losu. Dokładniej: widok rzędu krzesełek. Bohumil Hrabal dorzuca do 
wymienionych wcześniej typów i rodzajów krzeseł obiekt, zdawać by 
się mogło, całkowicie wyprany z wszelkich znaczeń, trywialny w swej 
użyteczności - wyciąg krzesełkowy. Zjawiający się któregoś bezsen
nego poranka, nagle i bez wyraźnej przyczyny, obraz wyciągu krze
sełkowego w ruchu, jest jakimś błyskiem całościowego widzenia, ma 
w sobie coś z epifanii otwierającej nierozpoznane dotąd strony rze
czywistości:

„I zobaczyłem jeszcze raz ten opustoszały wyciąg na Gruń: maszyny 
pracowały, kółka się kręciły, puste krzesełka unosiły się w górę i zjeżdżały 
w dół, a numery na oparciach zmniejszały się jadąc w górę i zwiększały 
jadąc w dół, a ja w tym widzeniu stałem na dole i potem na każdym krze
sełku sadzałem samego siebie, od dzieciństwa: najpierw był to chłopczyk 
w czerwonym płaszczyku i czerwonym kapeluszu z kogucim piórkiem, 
po nim chłopiec w stroju marynarskim, potem uczeń w odświętnym 
ubranku... wszystkie te fazy mojego życia sadzałem na wznoszących się 
ku niebu krzesełkach z numerami, które jadąc w górę zmniejszały się, 
a kiedy chłopczyk w czerwonym płaszczyku ze złotymi guzikami i czer
wonym kapeluszu zdobionym kogucim piórkiem dał mi znak... i wtedy ja 
usiadłem na krzesełku, łysiejący starzec z naiwnym uśmiechem i patrzy
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łem w górę, i widziałem plecy sześćdziesięciu męskich postaci, jakby 
przed moimi oczami wspinały się do nieba po drabinie Jakubowej, wi
działem plecy i głowy tych moich sześćdziesięciu odmian każdego roku... 
ale jednocześnie wspinając się w górę po drabinie Jakubowej zobaczyłem, 
że z góry schodzę ja jako chłopczyk w czerwonym płaszczyku, zobaczy
łem nagle, jak te dwa orszaki mego życia mijają się (...) i tak oto mija się ze 
sobą moich sześćdziesiąt lat, a ja widzę tę smutną i radosną konfrontację, 
połamany błyskawiczny zamek, dwa pociągi krzyżujące się na nierzeczy
wistej stacji (...).

Wyciąg krzesełkowy na Gruń, bakelitowe siedzenia, koralowo czer
wone, błękitnoniebieskie, bananowożółte, na oparciach i siedzeniach 
czarne numerki, malowane według szablonów...

Wszystko, co się oddala, znów powraca.
Wieczny powrót tego samego...
Wszystko powstaje ze swego przeciwieństwa. 
Wyciąg krzesełkowy na Gruń"27.

27 B. Hrabal, Kim jestem, przeł. A.S. Jagodziński, Warszawa 1994, s. 57-59.

Widać zatem, że i Hrabal jakby stosował się do uwag bohatera Sa- 
bato. Odczytuje szyfr - ileż tu symbolicznych tropów: wieczny po
wrót, drabina Jakubowa, wstępowanie „w niebo" i schodzenie 
„w dół" - i przemienia ten „obojętny, obiektywny, nijaki" przedmiot 
w żywą, kipiącą od znaczeń rzeczywistość. Efekt jest zaskakujący: 
otrzymujemy, rozwijający się w czasie, zmontowany z wydobytych 
z pamięci fotografii i połączonych jak w filmie dokumentalnym, obraz 
całego życia. Biograficzne podsumowanie. Dynamiczny portret zoba
czony w migających krzesełkach...

O ile w twórczości przywoływanych wcześniej artystów krzesło po
jawiało się incydentalnie, chociaż, trudno zaprzeczyć: znacząco, o tyk 
u Tadeusza Kantora krzesło było nie tylko efemerycznym elementen' 
teatralnych przedstawień i akcji twórczych, ale stało się zwornikiem 
wszystkich bodaj najistotniejszych jego myśli o sztuce. Nieomal em
blematem jego twórczości.

W spisywanych w latach 80. notatkach, Kantor wraca do pocą1 
ków swojej fascynacji krzesłem:
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„Jakiś przedmiot zapada w podświadomość wtedy, gdy pomimo swej 
pozornej błahości, powierzchowności i codzienności spełnia w sztuce 
głębsze funkcje inicjacyjne, choć niepostrzegalne. Zdarza się, że po wielu 
latach, wydawałoby się, zapomnienia, powraca, zjawia się nagle, aby dać 
na nowo nadzieję rozwoju i życia. Tym »odkryciem« było... krzesło, 
a raczej wiele krzeseł. Prostych, biednych, kuchennych, nieobarczonych 
pretensjonalną stylistyką, takich, na których siadamy, aby wypocząć po 
pracy, które udzielają nam swojej prostoty. Po prostu tylko użyteczne. 
Dzisiaj! Dla nas!"28

To właśnie w latach 40., w czasie powstawania okupacyjnego 
spektaklu Powrót Odysa, pojawia się po raz pierwszy w myśleniu 
Kantora krzesło. Od początku też jasne jest o jaki przedmiot idzie. Nie 
o żaden wymyślny mebel, antyk ze stemplem stylowości, ale o naj
zwyklejsze, używane na co dzień krzesło. Obiekt bez żadnej pretensji 
do udawania czegokolwiek. To tu gdzieś trzeba by szukać początków 
rozwijanej później idei przedmiotu biednego czy Realności Najniższej

„KRZESŁO nasunęło mi refleksję dalszą o elementarnej postawie 
człowieka: siedzeniu. Można by powiedzieć, że stan siedzenia jest na
stępnym etapem rozwojowym po owym »rewolucyjnym« momencie, gdy 
człowiek przyjął postawę stojącą. Aby się wyróżnić. Prawdopodobnie na
raził się na śmieszność: takie coś pionowe. Napisałem wówczas (rok 1944) 
krótki esej o »siedzeniu«. A w wiele lat później po kilku moich doświad
czeniach z KRZESŁEM rodzaj »resume« pt. »Krzesło«. Jeśli uważam to za 
odkrycie, to z przyczyn dość ważnych. Było to bowiem wmontowanie
w sztuczną strukturę estetyczną przedmiotu wyrwanego z życia. Było 
to wtedy nie do pomyślenia. Grubo później poznałem termin dadaistycz
ny »l'objet pręt«.

Jest to eksplikacja o zasięgu najszerszym tj. odnosząca się do sztuki 
w ogóle. Jeśli chodzi o znaczenie w węższym zakresie, w teatrze - to 
biedne KRZESŁO odegrało równie »rewolucyjną« rolę. Zamiast efektow
nej, ale konwencjonalnej iluzji, falsyfikatów antyku, kolumn, kapiteli, 
fałszywych fal Morza Egejskiego, zamiast tego wszystkiego, co zastępo
wało wielki mit antyku lombardowym blichtrem ku zadowoleniu widzów 
zasiadających w pluszowych fotelach o złoconych lożach - zamiast tego: 
kuchenny stołek"29.

®T. Kantor, Wielopole, Wielopole, Kraków 1984, s. 112. 
Tamże.
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Kantor wstawia do swojego teatru zwykłe krzesło - „artykuł 
prawdy". To obiekt, który ma siłę ujawniania i burzenia iluzji. Krzesło 
miało atakować, drażnić, prowokować. Podobnie i w „naturę" sztuki, 
wpisane jest nicowanie naszych przyzwyczajeń i nawyków. Wedle 
znanego powiedzenia Matisse'a: sztuka powinna być wygodnym 
fotelem, w którym można wypocząć, dla Kantora miała być czymś 
dokładnie przeciwnym. Wiele lat później krzesła, zwykłe składane 
drewniane krzesła, pojawią się jeszcze w sztuce Witkiewicza Warinl 
i zakonnica (Teatr Cricot 2), tworząc groteskową maszynę aneanty- 
zacyjną. W Kantorze dojrzewa idea „pomnika niemożliwego". Spo
śród licznych pomysłów (olbrzymich rozmiarów żarówka, wieszak, 
parasol) z czasem zaczął się liczyć tylko projekt ogromnego krzesła. 
Po wielu próbach, po wielu kłopotach (jeden z projektów wkrótce 
zniszczony przez wiatr, nawet zrealizowano w Oslo30), w pięć lat po 
śmierci artysty, 10-metrowe KRZESŁO stanęło wreszcie w Hucisku, 
obok domu projektu Kantora. I tak oto powstał pomnik niemożliwy. 
Przedmiot stojący w hierarchii rzeczy bardzo nisko zostaje nobilito
wany. Powstał obiekt doskonale nieużyteczny, intrygujący, monu
mentalny. Dzieło

30 Historię projektu i losy jego realizacji referuje Lech Stangret, „ Krzesło" Tade 
usza Kantora [w:] W cieniu krzesła. Malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantoru, 
red. T. Gryglewicz, Kraków 1997, s. 13-22.

31 T. Kantor, Manifest 70, cyt. za: L. Stangret, dz.cyt., s. 21.

które opuściło ów uświęcony teren zarezerwowany 
jakoby wyłącznie dla niego
bez potrzeby argumentów przydatności
i obrony, które
po prostu JEST 
które
tylko przez swoje SAMOISTNIENIE USTANAWIA 
CAŁĄ
SĄSIADUJĄCĄ
RZECZYWISTOŚĆ W SYTUACJI NIEREALNEJ! 
(można by rzec »artystycznej«)
Co za niezwykła fascynacja tej niespodziewanej 
ODWROTNOŚCI31

Krzesło Kantora uwolnione od swoich użytecznych funkcji jest 
esencją sztuki samej. To krzesło do oglądania, ale z pewnością nie do 
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siadania. Przywołajmy więc jeszcze na koniec krzesło, którego zwią
zek z wielką sztuką jest niewątpliwy, ale które bez reszty, wydawać 
by się mogło, spełnia się w swojej służebności. Krzesełko Glenna 
Goulda, genialnego pianisty kanadyjskiego jest niemal tak legendar
ne, jak jego sztuka wykonawcza. Specjalnie skonstruowane dla piani
sty przez jego ojca składane krzesełko miało każdą nogę zakończoną 
śrubą służącą do regulacji wysokości. Krzesełko było bardzo ruskie, 
chodziło o to, by długonogi Gould utrzymywał jak najbliższy kontakt 
z klawiaturą. Stąd jego dziwaczny, niepojęty dla wielu innych piani
stów sposób gry. Artysta nie rozstawał się z nim, używał go nie tylko 
w czasie koncertów, ale również podczas nagrań studyjnych. Krzeseł
ko starzało się wraz z Gouldem i z czasem zaczęło skrzypieć. Wyraź
ne skrzypienie, wraz ze szczególnym, ni to śpiewem, ni to buczeniem 
Goulda, usłyszeć można na wielu jego nagraniach. Ale to, co dopro
wadzało do rozpaczy reżyserów dźwięku można odczytać też, jak 
sugeruje krytyk, jako szczególnego rodzaju świadectwo:

„Słuchając większości nagrań Goulda, stykamy się z trudno wytłuma- 
czalnym paradoksem »obecności - nieobecności« w maksymalnym stęże
niu. Kiedy gra ktoś inny, za »polem magnetycznym« muzyki czujemy 
żywego człowieka; czasem nawet słyszymy bardziej tego człowieka niż 
muzykę. Ale przecież Gould jest fizycznie obecny jeszcze intensywniej. 
Daje znać o swojej obecności nie tylko skrzypiącym krzesełkiem, nie tylko 
nieodłącznym »mruczandem« - lecz również natychmiast rozpoznawalną 
artykulacją, niepodobnym do niczego brzmieniem, elektrycznym natęże
niem frazy... A mimo to trudno oprzeć się wrażeniu, że go nie ma. Tylko 
krzesełko i śpiew przypominają - nadaremnie - o jego istnieniu"32.

32 S. Rieger, Glenn Gould czyli sztuka fugi, Gdańsk 1977, s. 51.

Nie umiemy już widzieć rzeczy. Owszem, żyjemy pośród nich, 
omiatamy je codziennie wzrokiem, korzystamy z nich, posługujemy 
s>ę nimi. Jednakże mentalność naukowo-techniczna, wyznaczająca 
memal powszechnie standardy obchodzenia się z rzeczami, prze
kształca je - co najprzenikliwiej obnażył Heidegger - w obojętny 
'abstrakcyjny świat przedmiotów. W rzeczywistość w istocie nierze- 
czywistą, bo wydobywającą z rzeczy ledwie ich powierzchniowy 
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sens, wyczerpujący się najczęściej w pragmatycznej skuteczności albo 
w liczbowo mierzalnej charakterystyce. Takie ujęcie rektyfikuje zło
żone i bogate pojęcie realności jedynie do jej zewnętrznych, widzial
nych przejawów.

„Gdy tak się patrzy na rzeczy, nie mają one nic niepokojącego czy za
gadkowego; przeciwnie: tworzą bezpieczny świat codziennych potrzeb, 
wydarzeń, kłopotów i pragnień, świat zabezpieczony z samej swojej natu
ry przed dwuznacznością i niepodlegający niepokojom, gdyż z samej swej 
natury jest to świat taki, jaki jest, i na tym można poprzestać: korzysta się 
na nim ze wszystkiego, ale się o nim nie myśli"33.

33 N. Chiaromonte, Granice duszy, przeł. S. Kasprzysiak, Warszawa 1996, s. 92-

Ma rację Nichola Chiaromonte. Naszym codziennym postrzega
niem rządzą: umysłowe przyzwyczajenie, poznawcza rutyna i zdro
worozsądkowa trzeźwość. O tym najbliższym, podręcznym i na
ocznym świecie nie myśli się. Dzieje się tak przede wszystkim dlate
go, że owe schematy percepcyjne ustanawiają i wprowadzają nas 
w kosmos znaczeń gotowych, w którym dopiero można spokojnie 
istnieć i działać; osłaniając rzeczy kokonem zwyczajności, organizują 
obszar życia bezpieczny i zrozumiały. Uciekamy nieustannie od 
prawdy rzeczy. Boimy się spojrzeć „za zasłonę". Unikamy, jak tylko 
się da, poznawczej „nietrzeźwości". No bo po prawdzie: po cóż tak od 
razu łamać krzesła?

„Kto poprzestaje na normalnym sensie i użytkowych wartościach rze
czy, ten chce uniknąć realności, która zaczyna się ściśle od momentu, gdy 
rzeczy zostały już użyte i wykorzystane i gdy zostało już stwierdzone 
ich piękno lub brzydota, osobliwość lub banalność, rozumność lub niedo
rzeczność, i gdy w końcu pojawia się najprostsze pytanie: »Czym lo 
jednak jest naprawdę?« Wówczas realność od razu znika z zasięgu 
wzroku"34.

Czym tak naprawdę jest krzesło? To pytanie najzupełniej elemen
tarne. Elementarne i dlatego niebezpieczne. Pytanie o krzesło, jeśli 
uwolnić je od meblarsko-technologicznej retoryki, jeśli wniknąć 
w głębsze sensy w nim obecne, jest bowiem pytaniem o rzeczy 
pierwsze. Spojrzenie poety i malarza ujawnia, jak mylące, nieprecy
zyjne, nieprzemyślane i niedomyślane, jak problematyczne są nasze 
nawykowe odpowiedzi na pytania o to: czym jest „materia" (nieozy- 
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wioną, jak lubimy mówić)? czym jest „duch"? czym jest „natura" 
(martwa oczywiście)?, co jest „ludzkie"? co jest „nieludzkie"?, czym 
jest „życie"? co to jest „rzeczywistość"? co to znaczy „być"?

Czasami, ale rzadko, nam również zdarza się być artystami i doty
kać, najdosłowniej, tajemnicy. Wtedy, gdy po śmierci kogoś bliskiego 
zmuszeni jesteśmy spotkać się z tym, co po nim zostało. W dialogu 
śmiertelnych i rzeczy, te ostatnie wiodą żywot trwalszy. Ostatecznie, 
co po nas zostaje? Kiedyś: grzebienie, biżuteria, broń, monety - ska
talogowana zawartość podręczników archeologii. Teraz: łóżka, biur
ka, krzesła, przybory toaletowe, biblioteki z książkami, szafy pełne 
ubrań, szuflady z drobiazgami, listy... No tak: jeszcze pamięć, ale tej 
nie da się zobaczyć ani dotknąć. Wtedy to właśnie z oczu spadają 
łuski. Spojrzenie wyostrza się. Świat rzeczy, tak dotąd oczywisty 
w swej zwyczajności, staje się nagle rzeczywistością tajemnicy.

Oto bohater Prawdziwego życia Sebastiana Knighta Vladimira Nabo
kova poszukuje wszelkich możliwych informacji o swoim zmarłym 
bracie, pisarzu. Usiłuje zebrać ślady, które mogłyby mu pomóc 
w zrekonstruowaniu i spisaniu jego biografii.

„Pierwszym moim zadaniem po śmierci Sebastiana było przejrzenie 
jego rzeczy. Wszystko pozostawił właśnie mnie (...) W szafie wisiało pół 
tuzina garniturów, przeważnie starych; na sekundę uległem dziwaczne
mu złudzeniu, że oglądam ciało Sebastiana rozmnożone w szereg sztyw
nych form o kwadratowych barkach. Widziałem go raz w tym brązowym 
płaszczu; dotknąłem rękawa, był jednak bezwładny i niczym nie odpo
wiedział na ten cichy okrzyk z głębi mej pamięci. W szafie stały też buty: 
przeszły wiele kilometrów, a teraz dotarły do kresu wędrówki. Złożone 
koszule leżały na plecach. Cóż mogły mi powiedzieć o Sebastianie 
wszystkie te milczące przedmioty? Jego łóżko. Na ścianie barwy kości 
słoniowej wisiał nad łóżkiem nieduży obraz olejny (błotnista droga, tęcza, 
piękne kałuże), stary i lekko spękany. Tam padało jego spojrzenie, kiedy 
się budził.

Rozglądałem się po sypialni z wrażeniem, że wszystkie sprzęty usko
czyły w ostatniej chwili, jakbym zaszedł je znienacka, a teraz kolejno spo
glądają mi w oczy, sprawdzając, czy zauważyłem ten moment, gdy się 
wzdrygnęły, przyłapane na czymś zdrożnym. Zwłaszcza pewien niski fo
tel w białym pokrowcu stojący obok łóżka miał taką minę; zastanawiałem 

co też mógł ukraść. Grzebiąc w zakamarkach jego niechętnych fałd 
namacałem coś twardego: okazało się, że to brazylijski orzech; fotel znów 
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stanął z założonymi rękami, oblókłszy się w tę samą co przedtem nieprze- 
niknioność (mogącą wyrażać pełne wzgardy dostojeństwo)"35.

35 V. Nabokov, Prawdziwe życie Sebastiana Knighta, przel. M. Kłobukows 
Warszawa 1992, s. 31-32.

36 D. Wiebe, Esej profesora..., s. 10.

Zostaną po nas rzeczy. Od nich samych i od przenikliwości tych, 
co pozostali, zależy, czy zechcą o nas cokolwiek powiedzieć. Bo krze
sła, jak ustaliliśmy, mówią, ściślej może: mają moc wyrażania. To my, 
„ukrzesłowieni", dokonując na nich antropomorficznych zabiegów, 
zrównaliśmy je ze sobą, zapominając, że i one o nas myślą. Myślą 
z poruszającą, bezwzględną szczerością, ale też i z nieskrywaną tro
ską. Oddajmy na koniec raz jeszcze głos mądremu profesorowi Sky- 
blue, subtelnemu odkrywcy niezwykłych obszarów zwykłego do
świadczenia:

„Życie uczuciowe krzeseł najintensywniejsze jest nocą, kiedy stoją 
w swoich ciemnych kątach. Kiedy stoją w samotności i pokorze, i czekają 
na nieuniknione upokorzenia następnego dnia, modlą się za tych, którzy 
ich używają. Modlą się, żeby ludzkość przestała trwać w mroku. Modlą 
się, żeby ludzie przezwyciężyli swą inercję. Modlą się, żeby ludzie prze
stali znosić upokorzenia. Modlą się, żeby ludzie przestali mieć ambiwa
lentny stosunek, uprzedzenia i wyświechtane siedzenia. Modlą się, żeby 
zakończyła się fizyczna dezintegracja człowieka. Modlą się o koniec mu
zyki marszowej, telewizji i kina, złych powieści i jeszcze gorszych wierszy. 
Modlą się, żeby ludzkość spędzała więcej czasu, siedząc i rozmyślając 
o swej kondycji. Modlą się zwłaszcza o to, by mężczyźni i kobiety, gdy 
chcą się rozmnażać, nie naśladowali psów"36.

Dziwna rzecz z tego krzesła. Ostatecznie, mocą tajemnej ironicznej 
inwersji, okazuje się po prostu inną postacią lustra.



W drodze do Wenecji. Podróże imaginacyjne

Więc podróż - dobrze. Nie bardzo daleko, nie gdzieś 
aż do tygrysów. (...) Do Wenecji!
Tomasz Mann, Śmierć w Wenecji

„Wenecja”: nazwa i mit

Wenecja zjawia się przy nas najpierw jako imię. Imię własne. 
W imieniu własnym zgęszcza się zagadka pojedynczej tożsamości. 
Imię znaczy i naznacza. Wywołuje do istnienia, wywołuje właśnie: 
„po imieniu". Imię własne jest skrótowym emblematem osobności. 
Wyrywa obiekt nazywany z continuum elementów podobnych czy 
bliskoznacznych, wpisując go tym samym do katalogu bytów szcze
gólnych. Należy więc przede wszystkim do tajemniczej idiomatyki 
istnienia. Jak przekonująco pokazał Roland Barthes, rozważając 
Proustowską semiotykę imion w W poszukiwaniu straconego czasu, 
nazwa własna jest czymś daleko głębszym niż semiotycznie pojmo
wany wskaźnik. Ten bowiem po prostu odsyła do swego przed
miotu, sam nic nie znacząc. Tymczasem nazwa własna jest znakiem 
i to znakiem szczególnym:

"• •• jest to znak wielowymiarowy, gęsty, brzemienny w sens, znak, które
go żadne użycie nie ograniczy, nie spłaszczy, w przeciwieństwie do na
zwy pospolitej, której sens zawsze określany jest przez zdanie"1.
Nazwa własna u Prousta ma swoją autonomię, buduje wokół sie

bie niepowtarzalną aurę, opalizuje własnym światłem znaczeń. Imię 
własne zawiera w sobie trzy właściwości: zdolność esencjalizacji - bo 
odwołuje się tylko do „tego" jednego obiektu, zdolność przywoływa- 
ma - bo daje nieograniczoną możliwość „napotykania" go, wreszcie

R. Barthes, Proust: nazwy i nazwiska [w:] tegoż, Lektury, przeł. K. Kłosiński, 
■ Markowski, E. Wieleżyńska, wybór M.P. Markowski, Warszawa 2001, s. 47; 

czytaniu znaków i wytwarzaniu znaków w dziele Prousta zob. instruktywną 
¡J^Jpretację Gillesa Deleuze'a, Proust i znaki, przel. M.P. Markowski, Gdańsk
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zdolność zgłębiania - bo nazwa taka może być przedmiotem dalszej 
pracy interpretacyjnej. Narrator Prousta nie mogąc doczekać się 
upragnionego wyjazdu nad Lagunę, wzywa - jak pamiętamy - imię 
Wenecji po wielekroć i ta święta Nazwa ma dla niego prawdziwą moc 
stwórczą: urzeczywistnia - choćby ulotnie - miasto jego najgłębszych 
pragnień. Dźwięk „Wenecja" przyzywa Wenecję prawdziwą, rozbu
dza pragnienie, ale go nie zaspokaja.

Nazwa „Wenecja", jak zobaczymy, nie tylko dla bohatera Prousta 
odznacza się taką semiotyczną gęstością. Również w wielu innych 
przypadkach tworzy jednorazową wiązkę sygnałów o dużym natęże
niu: wywołuje obrazy, podsuwa słowne skojarzenia, stwarza mikro- 
kosmos oddziałujący na wszystkie zmysły. W imieniu „Wenecja" 
zdeponowane jest wyobrażenie o niej, a może raczej: wyobrażenia, bo 
nie ma wszakże jednej Wenecji, takiej samej dla wszystkich. Ale są 
i przecież dobrze znane uniwersalia. „Wenecję", głównie dzięki opo
wiadaniu Manna (choć nie tylko) spowija śmiertelny całun2 i choćby- 
śmy się przed tym wizerunkiem bardzo bronili, „Wenecja" zawsze 
już będzie, mniej czy bardziej, śmiercią podszyta. W „Wenecji", nie 
tylko dzięki rodzajowi gramatycznemu, immanentnie obecna jest też 
kobiecość wraz z całym bagażem symbolicznych odniesień3. W na
zwie „Wenecja" jest również obietnica innego świata, niż ten, który 
znamy; to imię, tak jedyne, tak niepodobne do innych, daje przed
smak czegoś dotąd niespotykanego i z trudem podlegającego sztyw
nym miarom obiektywizujących definicji. „Wenecja" ma swój kolor, 
czasem ewokuje nawet smak i zapach. W autobiograficznym wspo
mnieniu Borysa Pastemaka czytamy:

3-4/1992, s. 58-65.
3 Ten uporczywy i przejawiający się w różnorodnych formach fantazmat

necji kobiecej omawiam w tekście Wenecja jest kobietą. Rzecz o wyobraźni, „Kon

„Istnieje szczególny choinkowy Wschód, Wschód prerafaelitów. Ist
nieje wyobrażenie gwiezdnej nocy według legendy o hołdzie Trzech Króli. 
Istnieje odwieczna bożonarodzeniowa płaskorzeźba: obryzgana niebieską 
parafiną powierzchnia wyzłoconego włoskiego orzecha. Istnieją słowa- 
chałwa i Chaldeja, magowie i magnezja, Indie i indygo. Do nich należy 
zaliczyć koloryt nocnej Wenecji i jej wodnych odzwierciedleń"4.

2 Por. D. Czaja, Wenecja i śmierć. Konteksty symboliczne, „Konteksty',

sty", nr 3-4/1995, s. 146-152.
4 B. Pasternak, Drogi napowietrzne i inne utwory, przeł. i wstęp

Warszawa 1973, s. 466.
S. Pollak,
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W prywatnym słowniku mitycznym Pastemaka, Wenecja trwale 
i nieodwołalnie kojarzyć się będzie z rzeczywistością orientalną, zakpi 
sobie z mapy i usytuuje się zdecydowanie bliżej Wschodu z bajecz
nych wyobrażeń niż realnych Włoch czy kontynentu europejskiego. 
Nie dziwi w tym kontekście stwierdzenie Borisa Uspienskiego i Juri
ja Łotmana, którzy najogólniej pojęte znaczenie nazwy własnej osta
tecznie umieszczają po stronie mitu. Bowiem w imieniu własnym 
dochodzi do utożsamienia słowa i denotatu, dokładnie tak, jak to ma 
miejsce w języku mitologii5. Zbiór imion własnych odrywa się od 
języka naturalnego i tworzy - także i współcześnie! - jego szczególną 
warstwę mitologiczną. Słowem: gdzie nazwa własna - tam szukajcie 
mitu.

5 B. Uspienski, Mit - imię - kultura [w:] tegoż, Historia i semiotyka, przeł. 
Przedmowa B. Żyłko, Gdańsk 1998, s. 67.

J- Brodski, Znak wodny, przeł. S. Barańczak, Kraków 1993, s. 32.

W Wenecji, rzecz jasna, byliśmy wszyscy i to zanim ktokolwiek 
z nas znalazł się tam naprawdę. Znamy Wenecję tak dobrze, że nie
którym z tych, którzy nie znają jej z autopsji, wydaje się, że już tam 
byli. Oswajamy i zawłaszczamy zawczasu Wenecję słowem, obrazem: 
fotograficznym i filmowym, rzadziej malarskim; przybliżamy się do 
niej poprzez kolejne konstrukcje wyobrażeniowe, nie ruszając przy 
tym z miejsca. Przypadek Josifa Brodskiego, jednego z największych 
admiratorów Wenecji, autora Znaku wodnego, porywającego portretu 
literackiego Wenecji, jest w tej kwestii wielce instruktywny:

„Pewnego dnia 1966 roku- miałem wtedy dwadzieścia sześć lat - 
przyjaciel pożyczył mi trzy krótkie powieści francuskiego pisarza, Henri 
de Regnier, przełożone na rosyjski przez wspaniałego poetę Michała Ku- 
zmina. (...) Książki stanowiły skrzyżowanie powieści łotrzykowskiej 
z kryminalną i akcja, co najmniej jednej z nich (...) osadzona była w zi
mowej Wenecji. Jej atmosfera pełna była zmierzchu i niebezpieczeństwa, 
topografię rozjątrzały lustra; główne wydarzenia toczyły się po drugiej 
stronie amalgamatu, w murach jakiegoś opuszczonego palazzo"6.

Tak utrwalił się w wyobraźni Brodskiego pierwszy obrazek Wenecji 
■JeJ osobliwości: miasto wodnych odzwierciedleń pogrążone w zi
mowej scenerii. Obraz ten, co nie dziwi, powróci pod piórem Brod- 
skiego nieraz. Raczej też nie przypadkiem, przez kolejnych dwadzieś
cia lat odwiedza on Wenecję tylko w sezonie zimowym.
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„Jakiś czas potem inny przyjaciel (...) przyniósł mi pewnego dnia sfa
tygowany egzemplarz pisma »Life«, który zawierał oszałamiające zdjęcie 
katedry św. Marka pod śniegiem. Jeszcze później dziewczyna, do której 
się wówczas zalecałem, podarowała mi na urodziny harmonijkę sepio- 
wych pocztówek, przywiezionych przez jej babkę z przedrewolucyjnej 
podróży poślubnej po Weneqi, i ślęczałem nad każdym obrazkiem ze 
szkłem powiększającym w ręku. Potem z kolei moja matka wydobyła Bóg 
wie skąd kwadracik taniego gobelinu, szmatkę właściwie, na której wid
niała podobizna Palazzo Ducale; tkanina została użyta do obicia zagłówka 
mojej tureckiej sofy, tak więc miałem pod potylicą skondensowaną histo
rię republiki. A dorzućmy jeszcze do tego maleńką gondolę, którą ojciec 
przywiózł z podróży służbowej po Chinach i którą rodzice trzymali na to
alecie jako pojemnik na oderwane guziki, igły, znaczki pocztowe oraz - 
w narastających ilościach tabletki i ampułki. Następnie przyjaciel, który 
pożyczył mi powieści Regniera, wziął mnie ze sobą na półoficjalny pokaz 
przeszmuglowanej - i, co za tym idzie, czarno-białej - kopii Śmierci w kVe- 
necji Viscontiego, z Dirkiem Bogarde'em"7.

7 Tamże, s. 34.
8 Tamże, s. 35.

Brodski zapuszcza analityczną sondę w głąb nawarstwiających się 
pokładów wyobraźni. Niezwykle precyzyjnie opisuje proces powsta
wania obrazu Wenecji w umyśle kogoś, kto nigdy wcześniej tam nie 
był. Przedstawia niemal krok po kroku proces ukonkretniania obrazu 
miasta, przechodzenia od fantomatycznego widziadła do niemal na
macalnej wizji:

„Potem przyszły veneziana. Zaczynało mi się wydawać, że to miasto 
niejako włamuje się w centralne pole mojego widzenia, wyostrza się tak, 
że staje już prawie na krawędzi trójwymiarowości. Było czarno-białe, jak 
przystało czemuś, co wyłania się z literatury albo z zimy; arystokratyczne, 
mrocznawe, chłodne, o przyćmionych światłach, z pobrzdękiwaniarru 
Vivaldiego i Cherubiniego w tle, z udrapowanymi w stylu Bellime- 
go/Tiepola/Tycjana kobiecymi ciałami zamiast obłoków"8.
To niezmiernie charakterystyczne: materią wyobraźni jest dla 

Brodskiego rzeczywistość podrzędna, płaska, banalna. Bo cóż się na 
nią składa? To zaledwie przyzwoite powieści de Regniera, kiepskiej 
zapewne jakości zdjęcie z gazety, czy wyprana z kolorów filmowa 
Śmierć w Wenecji, nie mówiąc o sepiowych pocztówkach, tanim gob°" 
linie czy gondolce w charakterze szuflado-apteczki. Ale dla zakocha
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nej w swoim przedmiocie wyobraźni nie ma rzeczy niemożliwych, te 
niezbyt może pociągające dla kogoś obiekty, w niczym tu nie prze
szkadzają. Okazuje się, że jeśli rzeczywistość, nawet ta podrabiana 
czy nieszczególnie atrakcyjna, trafia na podatny grunt, wówczas 
możliwość jest tylko jedna: staje się ona zarzewiem fascynacji. 
W retorcie wyobraźni tombak zamienia się wówczas w złoto. Odtąd 
pamięć zaczyna wypełniać się znaczącymi sekwencjami obrazów 
¡asocjacji. Zaczyna budować pierwszy, stabilny punkt odniesienia 
wobec „prawdziwej" rzeczywistości. Więcej: staje się miarą jej oceny.

A nawiasem mówiąc, jak to właściwie jest fascynacją pewnymi 
miastami czy krajobrazami? Czy to my wybieramy miejsca naszych 
olśnień, czy też raczej to miejsca wybierają nas?

Tak czy inaczej, niezbyt ryzykowna wydaje się hipoteza, że przy
pomniane tu jednostkowe doświadczenie poety uniwersalizuje się, że 
zwykła kolej rzeczy jest w takich wypadkach najczęściej podobna. 
Przecież dla większości z nas porządkujących swoje pierwsze, ele
mentarne więzi ze światem, Wenecja, to zapewne najpierw słowo 
z innej, odległej fonosfery; to następnie miraż pocztówki; to przekła
mane zdjęcia w albumie czy gazecie; to migawki w telewizji bądź 
wenecki gadżet - suwenir przywieziony z odległego „stamtąd" przez 
kogoś ze znajomych. To są nasze pierwsze „wenecje". A raczej mikro- 
ślady jej rzeczywistej obecności. Reszta to czysta gra wyobraźni. To
ponawiane próby znalezienia się w Wenecji bez paszportu i koniecz
ności podróżowania. To obrazy oglądane per speculum in aenigmate, by 
kiedyś może stanąć wobec niej „twarzą w twarz".

Spójrzmy wobec tego teraz na trzy całkowicie odmienne przykła
dy konstruowania obrazu Wenecji. To teksty, których bohaterowie 
wyprawiają się co prawda do Wenecji, ale ani w jednym przypadku 
JeJ „fizycznie" nie osiągają. Przyjrzyjmy się zatem, jak działa retorycz
ny mechanizm ukonkretniania wizji zrodzonych z wyobraźni. Spró
bujmy, krok po kroku, zrekonstruować architekturę oka przeniknię
tego fascynacją.

Jutro jedziemy do Wenecji”

Wydany w roku 2000 zbiór opowiadań Włodzimierza Odojewskiego 
>e zmy, wracajmy jest wznowieniem wydanego siedem lat wcześniej 
temu, tym razem uzupełnionego przez nowych pięć opowiadań. Jed
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nym z nich jest, otwierający zresztą nowe wydanie, tekst pod frapują
cym dla nas tytułem Sezon w Wenecji. Jego niezwykłość nie polega 
raczej na wciągającej narracji czy pogłębionej psychologii postaci, nie 
dotyczy też tematu - traumatycznej inicjacji w dorosłość, która ma za 
tło okrucieństwa wojny - znanego i z innych opowiadań Odojewskie- 
go. Osobliwość tego opowiadania leży w czym innym: otóż, nie ma, 
twierdzę, w polskiej literaturze bardziej zaskakującego portretu We
necji, nie ma drugiej, tak przejmująco „prawdziwej" wizji tego miasta, 
mimo że rzecz ani przez chwilę nie dotyczy jego realnego desygnatu, 
nie ma tekstu, z którego tak wiele dowiedzielibyśmy się o Wenecji bez 
Wenecji. Przy czym, kwestia nie polega w tym wypadku, powiedzmy 
to od razu, po prostu na sprawności posługiwania się przez pisarza 
wyrazistymi środkami opisu, rzecz jest znacznie bardziej zagadkowa 
i nieoczekiwana. Nie uprzedzajmy jednak faktów.

Jest lato roku 1939, młody, 10-letni bohater opowiadania o „we
neckim" imieniu Marek sposobi się do wyjazdu do Wenecji wraz 
z matką, wyjazdu dawno obiecanego i wyczekiwanego. Wenecja „od 
zawsze" była w rodzinie en modę, tam rokrocznie jej członkowie spę
dzali część lata i to od czasów przed pierwszą wojną. Toteż Wenecja 
była w jego domu rzeczywistością żywo obecną, omawianą, dysku
towaną, wspominaną.

„Zastanawia się, kiedy o Wenecji usłyszał po raz pierwszy. I nad tym, 
że nigdy nie potrafił ustalić - kiedy. Tak teraz, jak być może nawet wtedy, 
kiedy dowiedział się, że do Wenecji nie pojedzie, a miał dopiero niespełna 
dziesięć lat. Zdaje mu się jednak, że wiedza o tamtym mieście wyłaniała 
się z najgłębszych pokładów mroku jego dzieciństwa, może nawet z cza
su, kiedy liczył niewiele nad dwa lata albo dwa i pół. (...) Myśli teraz,ze 
to być może w tamtym czasie albo niewiele później w jego wyobraźni po
wstał obraz złożony z kamiennych koronek i jakby opleciony kunsztownie 
w arabeski srebrnoczerwonych nitek ozdób na tynkach, jawiący mu się na 
podobieństwo kolorowych miniatur z porcelanowych puzderek, jakie za 
kryształową szybą przechowywała babka, pełen kanałów z pływającymi 
po nich gondolami i wspinającymi się nad nimi w powietrze lukami mo
stów, z których nocą sfruwały na plac Świętego Marka skrzydlate lwy 
i cwałowały tam olbrzymie konie z brązu albo w dzień po prostu space
rowały gołębie, mniej od tamtych zaczarowane, ale chyba też. A że obrazu 
tego nie mógł naszkicować w jego wyobraźni ktoś inny niż niania (■••)' 
świadczyłoby i to jeszcze, że Wenecję wciąż nazywał »pływającym mia 
stem«, tak właśnie jak ona, »po wodzie«, nawet wtedy, kiedy już od daw 
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na wiedział, że miasto na wodzie nie pływa i że »po wodzie« się nie 
mówi"9.

Grunt był więc dobrze przygotowany. Obraz Wenecji budował się 
w nim wystarczająco długo, by osiągnąć niemal trójwymiarowe kon
tury, dojrzewał już do spełnienia, do ostatecznej konfrontacji wizji 
z rzeczywistością. Przed samym wyjazdem Marek pogłębia jeszcze 
swoją wiedzę, aktywizuje źródła wyobraźni. Czyta książki o Wenecji, 
z tygodników ilustrowanych wycina zdjęcia ciekawszych weneckich 
budowli, studiuje uważnie plan miasta, uczy się na pamięć nazw we
neckich wysp, kościołów, mostów i placów. Nie ma wątpliwości: We
necja jest już w nim, czeka na prawdziwe odsłonięcie.

Nikt przecież nie obiecywał, że marzenia zawsze muszą się speł
niać. 1 września okaże się dla bohatera Sezonu w Wenecji datą gra
niczną, datą która oznacza nieodwołalny koniec złudzeń. Marek nig
dzie nie wyjedzie, zostanie wysłany na prowincję do rodziny, by 
przeczekać. Wraz z innymi dziećmi doświadcza początków wojennej 
grozy w rodzinnej willi. Ucieka spod ostrzału artyleryjskiego, widzi 
krew, pierwsze trupy. I oto, któregoś dnia, jedna z ciotek, składa im 
zadziwiającą, z lekka szaloną propozycję: „Jutro jedziemy do Wene
cji". Wobec pytających spojrzeń, tłumaczy spokojnie:

„Przecież pod willą mamy wodę. Zanim urządzi się tu leczniczy za
kład, czy co to ma być, zamienimy tamte pomieszczenia na kanały, z ru
pieci, których tam pełno, zbudujemy domy i pałace, a obok schodów bę
dzie port. Zresztą potem cały pensjonat też można nazwać Wenecją"10.

Pomysł jest tak niedorzeczny, jak niedorzeczna jest rzeczywistość 
za oknem. Pełna symetria. Niestraszna - raczej obłąkana symetria. 
1 nagle wszyscy domownicy, jakby wiedzeni tajemnym imperaty
wem, poddani niedającemu się sensownie usprawiedliwić impulsowi, 
biorą się do urzeczywistnienia tego absurdu. Do zalanej wodą piwni
cy zniesiono rozmaite stoły:

„Z wszystkiego tego razem powstała spora powierzchnia nad wodą 
jak wyspa, od wyspy, przez mniejsze stoły i ułożone na nich deski do pra
sowania i deski wyjęte z dolnych części zalanych półek, można było suchą

’ W. Odojewski, Sezon w Wenecji [w:] tegoż, Jedzmy, wracajmy, Warszawa 2000, 
5-6.
” Tamże, s. 61-62.
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nogą dotrzeć do okien i wyjść wprost do ogrodu. (...) Drzwi od wszyst
kich pomieszczeń pootwierano na oścież, tak że utworzyła się obszerna 
powierzchnia korytarzy, kanałów, portu przy schodach, w którego pobli
żu z dwóch starych Singerowskich maszyn do szycia z ułożonymi na nich 
deskami powstał plac Świętego Marka, dalej perspektywa zatok, placy
ków i uliczek w pomieszczeniach bocznych, mniejszych i większych, 
gdzie szafy i półki stojące pod ścianami udawały domy i pałace; woda fa
lowała, pluskała, światło wpadające przez okna od ogrodu rozświetlało 
wnętrza zielonkawym złotem, załamywało się na powierzchni, lśniło, bły
skało, na ścianach też pełno było ognistego i chłodnego migotania 
i wszystko wydało się zupełnie jak w prawdziwym mieście »na wodzie«, 
w Wenecji"11.

11 Tamże, s. 64.

Tak wygląda u Odojewskiego Wenecja na nowo stworzona. Tak 
prezentuje się miasto zrodzone z pragnienia, z tęsknoty do rzeczywi
stości niepodległej prawu wiecznego przemijania. Ta Wenecja po
wstała od początku z bezinteresownego kaprysu wyobraźni. Jest 
skrojona na miarę dziecięcej fantazji. Przypomina teatralną scenogra
fię, w której stoły udają wyspy, a drewniane balie - weneckie gondo
le. Jest teatrem w stanie czystym, choć nieco innego rodzaju niż teatr 
działań wojennych, których odgłosy dochodzą zza okna.

Świat wymyślonej, „zrobionej" Wenecji staje się w opowiadaniu 
kompensacją wojennego koszmaru. Wenecja z wyobraźni przynosi, 
niechby chwilowe, ale ocalenie. Pozwala zapomnieć, pozwala śnić na 
jawie. A więc wenecki raj przeciw piekłu wojny - by nawiązać do 
tytułu znakomitego eseju Zbigniewa Bieńkowskiego o pisarstwie 
Odojewskiego Ten raj jest piekłem, który w celnej formule wskazuje na 
dwa przeciwległe bieguny stale obecne w tej twórczości. Okazuje się, 
że słaba i krucha z natury Dichtung, w całej dwuznaczności obejmują
cej i zmyślenie, i poezję, a nawet szerzej: cały świat uformowany mocą 
twórczej wyobraźni, może mieć i ma moc większą niż brutalna Wahr
heit wojennej jatki.

Wenecja w piwnicy prowincjonalnej willi?!
Powie ktoś: całe to przedsięwzięcie, to zwykła dziecinada. Ale czy 

nie jest tak, jak pisał Fernand Braudel, że w samej Wenecji, w je] za' 
dziwiającym, trudno dającym się przełożyć na racjonalne powody 
istnieniu, jest coś z dziecięcych marzeń o samotnej wyspie, o świecie 
osobnym, odgraniczonym od reszty świata wodą, jest coś z niedo
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jrzałych rojeń o wyspie wolności i spełnienia?12 A skądinąd, czy cała 
rzeczywistość wenecka nie jest bajkową dekoracją, czy nie ma - jak 
u Pastemaka - smaku chałwy i powabu wschodnich baśni?

12 F. Braudel, Venise [w:] F. Braudel, G. Duby, La Mediterranee. Les hommes et 
’‘héritage, Paris 1986, s. 157.

13 Ten wątek rozwija w swojej książce np. E. Bieńkowska, Co mówią kamienie 
Wenecji?, Gdańsk 1999, s. 98.

14 Por. choćby piękny esej Georga Simmla, Venedig. Korzystam z wersji francu
skiej, zawartej w tomiku Rome, Florence, Venise, przeł. Ch. David, Paris 1998, s. 39-50.

Powie ktoś: ten pomysł, to nierealne, utopijne marzenie o przenie
sieniu się w inny punkt przestrzeni, bez ruszania z miejsca. Ale czy 
właśnie Wenecja nie jest miastem zrodzonym z nierealnego marzenia, 
czy nie jest cudem, utopią zrealizowaną?13 Ale taką utopią, która nie 
budzi złowrogich konotacji. Czy Wenecja, mimo że jest dającym się 
łatwo zlokalizować punktem na mapie, nie istnieje w nieco innej prze
strzeni mentalnej niż inne miasta? Czy to dziwne, niedające się z ni
czym porównać miasto, nie jest właśnie jakimś ou-topos, niemiejscem, 
miejscem, którego nie ma? Czy nie jest taką przestrzenią, która wypa
da poza euklidesowy rygor i topograficzne przyporządkowanie?

Powie ktoś: a cóż to za zmyślenie! I to podwójne: zmyślenie, uda
wanie wewnątrz świata przedstawionego, cała ta „zabawa w Wenecję", 
ale i coś poważniejszego: zmyślenie, owoc pisarskiej wyobraźni, kreacja 
literacka. Ale przecież gra prawdy i złudzenia, realności i nierealności, 
jawy i snu, to sama istota jej mitycznego obrazu14. Ileż to razy, ci którzy 
z Wenecji powracali, podkreślali jej zjawiskowość, nierealność, sztucz
ność, teatralność; wskazywali na jej osobliwą ontologię, na pograniczu 
bytu i niebytu... To podwójne zmyślenie, podwójna kreacja z całą jej 
migotliwością i fikcyjnością (jako nieprawdy rzeczy i jako fikcji literac
kiej), należy jak najbardziej do istoty weneckiego mitu, pozostaje 
w pełnej wobec niego symetrii. Można by nawet dopowiedzieć, że ta 
ambiwalencja właśnie stanowi o jego sile i trwałości.

Odojewski wykreował w swoim Sezonie w Wenecji niezwykle pla
styczny, jak to u niego, obraz świata przedstawionego. Powołał przy 
tym do istnienia sensualny, namacalny nieomal obraz zmyślonej - 
w podwójnym znaczeniu słowa - Wenecji. Ale co ważniejsze: dał 
również kongenialny z mitycznym wzorcem obraz miasta. Jak mało 
kto przed nim, w sposób całkowicie oryginalny, odsłonił kilka z naj
bardziej dwuznacznych weneckich masek. Wiele pisano o niejedno
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znacznej funkcji pamięci w prozie Odojewskiego15. We wspomnia
nym opowiadaniu pamięć nie jest dla bohaterów przeszkodą, nie 
wywołuje upiorów przeszłości. Tutaj pamięć wespół z wyobraźnią 
jest władzą twórczą, stwarzającą, staje się dla bohaterów, może nie 
ostatnią, ale dającą chwilowe ocalenie, deską ratunku. Pamięć, funk
cjonuje tu na podobieństwo fotograficznego wywoływacza, odpomina 
rzeczywistość prawdziwą, mocno istniejącą, tworzy iluzję, ale o za
dziwiająco mocnej konsystencji.

15 Por. szereg artykułów z pracy zbiorowej Odojewski i krytycy. Antologia li
stów, wybór i oprać. S. Barć, Lublin 1999.

16 W. Odojewski, dz.cyt., s. 87.

Ostatnie, podsumowujące zdania narratora o młodym niegdyś bo
haterze wojennej przygody w piwnicznej Wenecji są - tak jak stwo
rzona wtedy na chwilę wenecka rzeczywistość - równie dwuznaczne:

„Tyle lat minęło. Zjeździł pół świata. Tyle krajów, tyle miast, tyle prze
różnych widoków. Ale nigdy nie był naprawdę w Wenecji, choć wielo
krotnie w pobliżu. Nie żeby go nie ciągnęła, albo nie budziła ciekawości. 
Może tylko gdzieś w głębi duszy bał się trochę. Nie, nie bardzo wiedział 
czego. Wiedział natomiast, że czeka go tam gondola wcale niepodobna do 
ich olbrzymich balii z piwnicy ciotki Weroniki. Więc nie chciał"16.

No właśnie: co tu jest realne, co jest nierealne? Która Wenecja jest 
prawdą, a która zmyśleniem? Dlaczego Marek omija prawdziwą We
necję? Nie chce jej odwiedzić, bo po prostu obawia się powrotu do 
bolesnej przeszłości dzieciństwa, czy też lęka się konfrontacji mało 
wyszukanych, nieporadnych prób wykreowania Wenecji z siłą naocz
nego doświadczenia miasta? A może raczej omija ją, bo obawia się, że 
tym sposobem ją straci, że ta realnie istniejąca Wenecja nie będzie 
miała takiej hipnotyzującej i czarodziejskiej mocy oddziaływania, jaką 
miała Wenecja wymyślona, ta zadziwiająca piwniczna Wenecja, stwo
rzona ex nihilo jeden, jedyny raz w dalekiej przeszłości? Że innymi 
słowy: współczesna prawdziwa Wenecja i niegdysiejsza Wenecja wy
obrażona zamienią się rolami. Że rzeczywiste stanie się synonimem 
nierzeczywistego. I odwrotnie.

„Nigdy nie był naprawdę w Wenecji" - tak brzmi kategoryczny ko
mentarz narratora.

Jak to naprawdę jest z tym „naprawdę"? Nigdy? Nie był?
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„W” jak Wenecja i Wojaż

Bohaterem erudycyjnego eseju Harry Mathewsa i Georgesa Pereca 
zatytułowanego Roussel i Wenecja. Zarys geografii melancholicznej jest 
francuski pisarz, piękny oryginał i niestrudzony podróżnik - Ray
mond Roussel, autor sławnego Locus Solus. Obaj pisarze, filary literac
kiej grupy OuLiPo, z detektywistyczną pasją tropią historię powstania 
5 luźnych kartek napisanych ręką Roussela, a znajdujących się w jego 
archiwum na jednym z uniwersytetów. Jak sugeruje jeden z badaczy 
zajmujących się jego twórczością, tworzą one zarys sztuki, o dość 
skomplikowanej intrydze, sztuki, która dzieje się w Wenecji. Mathews 
z Perecem polemizują z nim na temat znaczeń owej sztuki wierszem 
pisanej, próbują też zrekonstruować historię zagadkowego związku 
owych kartek z pewnymi starodrukami.

Piszą przy tym dokładnie o krótkim, ale intensywnym pobycie 
Roussela w Wenecji i szkicują historię jego miłosnego związku 
z pewnym weneckim chłopcem, największą namiętnością jego życia. 
Ale, co najważniejsze, starają się udowodnić, że Wenecja była dla 
Roussela rzeczywistością pierwszą i najważniejszą, miejscem szcze
gólnym jego „sekretnej topologii", jego locus solus. Rekonstruując na
turę doświadczenia weneckiego, które stało się udziałem Roussela, 
starają się również poprzez nie odczytać porządkujący schemat jego 
dzieła.

„Sądzimy, że dzieło Roussela jest wyjątkowym aktem wspominania 
innych, niewidzialnych podróży, tych, które znalazły miejsce w »sekret
nym systemie topologicznym«, gdzie Roussel opłakiwał utratę jedynej 
swej miłości: Ascania. Miejscem tej topografii jest Wenecja.

Nie tylko do Wenecji Roussel więcej nie powrócił, choć tylko o niej za
bronił sobie mówić. Całkowita nieobecność w jego dziele miasta, w któ
rym jak trafnie stwierdził Pasolo - »wyobraźnia i historia są tak ściśle ze 
sobą powiązane«, sama w sobie jest zdumiewająca i dlatego przyciągała 
uwagę wielu badaczy.

Miejska architektura Wenecji jest czystym teatrem, swego rodzaju 
trompe-l'oeil, którego tło jest złudzeniem, i dlatego może być traktowana 
całkiem dosłownie: pozbawiona wszelkich odniesień poza samą sobą, rze
czywistość - która jest także rzeczywistością Roussela - staje się wyłącznie 
samą sobą. (...)

Roussel odkrył Wenecję na kilka miesięcy przed objawieniem swojej 
genialnej mocy. Odkrył w niej, jedyny raz w swoim życiu, miejsce wciela
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jące jego własne poczucie rzeczywistości: złudzenie teatru wyciosanego 
w kamieniu"17.

17 H. Mathews, G. Perec, Roussel i Wenecja, Zarys geografii melancholicznej, prąd- 
M.P. Markowski, „Literatura na Świecie", nr 3/2000, s. 212-213.

18 Tamże, s. 213.
19 Tamże, s. 213-214.

Mathews i Perec starają się odsłonić, jak mocno w biografii 
i w dziele Roussela zaistniała Wenecja. Zwracają uwagę, że pośród 
licznych jego podróży, ta była podróżą wyjątkową, stanowiła para
dygmat i arche wszystkich innych eskapad, że w gruncie rzeczy tylko 
ona zasługuje na miano prawdziwej podróży, a więc takiej, która łą
czy w sobie przemieszczanie fizyczne z dojrzewaniem duchowym:

„... podróż Roussela do Wenecji była jego jedyną podróżą (Wenecja stanie 
się Wojażem, Wojaż stanie się Weneqą, »W« jednocześnie oznaczać będzie 
Wenecję i Wojaż). I jak w przypadku każdej prawdziwej podróży, nie byi 
to odjazd, lecz powrót: jedzie on do siebie, odnajduje swe miejsce, nie 
czuje się wygnany, lecz powraca do źródeł"18.

Wenecja jest zatem dla Roussela spełnieniem, jest stacją docelową, 
ziemią obiecaną wszystkich jego podróży. Pobyt w Wenecji, poznanie 
Wenecji, prowadzi w istocie do rozpoznania samego siebie.

Trudno się więc dziwić, że wraz ze śmiercią Ascania, Wenecja prze- 
staje praktycznie istnieć dla Roussela. Zmienia się, jak podkreślają eg- 
zegeci, w miejsce niewyrażalne. Niewyrażalność nie jest tu warunko
wana przedmiotowo. Niewyrażalność oznacza odmowę mówienia 
o miejscu największego egzystencjalnego wtajemniczenia. Ów dystans 
wobec Wenecji tłumaczą oni mechanizmem inkorporacji, która, 
w przywoływanej przez nich koncepcji psychoanalitycznej, rezerwo
wana jest dla postawy, związanej z utratą przedmiotu miłości. Inkorpo
racja jest tedy odmową żałoby, jest heroiczną próbą utrzymania status 
quo: ten fantazmat prędzej dopuści do przekształcenia świata niż do 
zmiany w samym podmiocie. Tak naprawdę bowiem

„Roussel nie przestał nigdy spacerować pod ramię z Ascaniem ulicami 
Wenecji, która została wygnana z pospolitego świata jego współczesnych 
i znalazła schronienie w sekretnym królestwie, gdzie nadal panowała czy
sta i nieśmiertelna rzeczywistość iluzji"19.

Można by w tym momencie zapytać, co łączy tę, detalicznie opisa
ną i zinterpretowaną przez duet Mathews-Perec, podróż Roussela do 
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Wenecji, z opisaną poprzednio. Co spokrewnią tę podróż do Wenecji, 
która jest dla jej uczestników jawnym wymysłem, zabawą w teatr, 
z traumatyczną, głęboko przeżytą wizytą Roussela w tym mieście? 
Mowa przecież była na początku o tym, że bohaterowie naszych 
opowieści udają się do Wenecji, ale ostatecznie tam nie docierają. Jak 
dotąd, można by mieć wątpliwości, gdyby nie pewien drobiazg. Otóż, 
mówiąc krótko: Mathews z Perecem wymyślili całą tę historię, zełgali 
wszystko! Naprawdę wszystko, od początku do końca. Całkiem zwy
czajnie: wymyślili pobyt Roussela w Wenecji, jak i historię jego we
neckiej miłości. Zmyślili nazwy kościołów, nazwiska malarzy, powo
łali do życia badacza jego twórczości i psychoanalityka, dokonującego 
wiwisekcji jego życiopisania.

Tak opowiada o genealogii powstania tekstu o Wenecji Roussela 
jeden ze sprawców oszustwa (może lepiej: zmyślenia), Harry Ma
thews:

„Nie wiem, czy będę mógł być całkowicie wiarygodny i szczery, ale 
spróbuję opowiedzieć tę historię. Właśnie dobiegł końca mój dwuletni po
byt w Wenecji, kiedy Pereca poproszono, żeby napisał - do francuskiego 
pisma »L'Arc« - coś o Rousselu. I Perec powiedział mi wtedy, że Roussel 
ani razu (podkr. D.C.) nie był w Weneqi, co jest bardzo dziwne, bo 
przecież on bezustannie podróżował. I Georges miał taką myśl... W punk
cie wyjścia pojawił się pomysł, że Roussel jednak kiedyś w Wenecji był. 
Nie był, ale przyjmijmy, że był - i teraz trzeba razem napisać tekst, który 
poszedłby tropem tego, co Roussel sam o swoim pisaniu mówił, mianowi
cie, że jest ono w całości wytworem wyobraźni i w żadnym wypadku nie 
wiąże się z faktami. John Ashbery jako pierwszy wykazał, że to nie jest 
prawda, ale z grubsza biorąc, faktycznie: Raymond Roussel nie pisał 
o swoich doświadczeniach. W ogóle nie miałem pojęcia, co z tym fantem 
zrobić. I już niemal rok później przeglądałem katalog starych książek, 
w którym była taka bardzo piękna książka z początku szesnastego wieku, 
z wcięciem w oprawie na różne papiery. I wtedy natychmiastowa myśl: 
Proszę, proszę. Notatki Roussela, których nie zna nikt, notatki do nie- 
ukończonej rzeczy o pobycie w Wenecji"20.

20 Czy coś nam jeszcze zostało? Rozmowa z Harrym Mathewsem, „Literatura na 
wiecie", nr 3/2000, s. 239.

Pomysł następnie przejął Perec i tekst cały, po francusku, napisał. 
Wystylizował na artykuł naukowy: zaopatrzył w liczne przypisy, 
zawarł polemiczne uwagi wobec poprzednika zajmującego się tema
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tem, umieścił pomagający w lekturze schemat graficzny... Wszystko 
to sprawiło, że Mathews przez lata otrzymywał liczne listy od zdez
orientowanych doktorantów, którym nic z niczym nie udawało się 
połączyć: nazwy i nazwiska nie miały realnych desygnatów21, odsyła
cze okazywały się bałamutne, tytuły prac w nich podane w ogóle nie 
istniały itd...

21 O metodzie tworzenia owych literackich bytów możliwych, przypominają
cych zresztą techniki samego Roussela, zabawnie opowiada Mathews: „Na przy
kład, potrzebny był jakiś malarz, więc mówię: »Jakie damy tu nazwisko, żeby 
dobrze brzmiało?« A Georges na to: »Jacy byli weneccy malarze?...Tintoretto.- 
Tycjan... Titian«. I pamiętam, jak Georges wtedy powiedział, a był to jeden z tych 
jego bardzo śmiesznych dowcipów... W języku francuskim istnieje przysłowie¡6 
chiens aboient, la caravane passe, psy szczekają karawana jedzie dalej. A Georg® 
powiedział: les peTitians aboient, le Caravage passe. PeTitian, czyli petit chien, maty 
piesek, więc ja powiedziałem: »To dajmy dużego psa zamiast małego«. I w t® 
sposób mamy gros chien, czyli malarza Groziano...", tamże, s. 240.

A zatem: jeśli wierzyć znawcom biografii Roussela, pewne jest, że 
nigdy nie był on w Wenecji. Czy można powiedzieć, że niejako „za 
niego", w zastępstwie, byli tam Mathews z Perecem? Że, innymi sło
wy, Roussel był tym samym w Wenecji? I może ważniejsze jeszcze od 
tych pytanie: czy ta literacka maskarada - jakże weneckie słowo! - jest 
czymś więcej niż wyrafinowanym literackim żartem znakomitych 
pisarzy bądź też kpiną z obwieszonej przypisami uczoności? Nie spo
sób przecież wykluczyć, że jedno i drugie jest prawdą.

A jednak wątpliwości pozostają. Wydaje się, że nie jest dziełem 
przypadku, że Mathews-Perec każą jechać Rousselowi właśnie do 
Wenecji. Czymże bowiem w ich interpretacji jest przestrzeń wenecka:

„Wenecja jest miastem oddanym wędrówce, miastem, w którym nikt 
nie jest całkowicie pewien punktów kardynalnych, gdzie nikt nie jest pe
wien odległości dzielącej jeden od drugiego, gdzie linia łącząca dwa naj
bliższe punkty jest sprawą ciągłości i/ lub nieciągłości powierzchni, prze
strzenią, która nie baczy na kierunek i miarę. Każdy, kto przeżył choćby 
kilka godzin w Wenecji, doświadczył nieprzewidywalnych i bezmiernych 
przemieszczeń: ulica, która zdawało się, powinna doprowadzić nas tam, 
dokąd chcemy dojść, prowadzi nas z powrotem na campo, skąd właśnie 
wyszliśmy, a obiecująca droga kończy się nagle u brzegu kanału. Te za
wrotne marszruty, połączone z przemiennością wody i kamieni, ciemno
ści i światła, czynią z Wenecji, przestrzeń oniryczną, z której Roussel mógł 
uczynić mappamondo swego dzieła, miejsca i osie, wokół których wirowaty 
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jego książki, gdzie zakątki i podróże są dokładną projekcją naziemnych 
i nawodnych spacerów jakie odbywał z Ascaniem"22.

22 H. Mathews, G. Perec, dz.cyt., s. 214.
23 Podkreśla ten fakt Andrzej Sosnowski pisząc, że Roussel „domaga się, aby 

w )ego pedantycznych utworach wszystko było nierzeczywiste, a więc oniryczne, 
nadrealne, wyssane z palca, czy po prostu fantastyczne", A. Sosnowski, Po kolacji, 
Posłowie do: Locus Solus, przeł. A. Wolicka, Warszawa 1998, s. 312.

O czym w istocie mówi tu para egzegetów? Wydaje się, że prze
strzeń wenecka z plątaniną ulic prowadzących często donikąd, z jej 
labiryntową strukturą, ze zwierciadlaną grą wodnych odbić, a więc ze 
wszystkim tym, co skutecznie manipuluje naszym poczuciem rze
czywistości, to dla nich niezwykle poręczna metafora literatury we
dług Roussela. Tak jak wenecka architekturą jest czystym teatrem, tak 
tekst literacki był dla Roussela teatrem zrobionym ze słów, iluzją rze
czywistości wyczerpującą się w sobie, wymysłem, demonstracyjnie 
sztucznym światem23.1 jeden, i drugi teatr tworzy finalnie pozbawio
ną „wszelkich odniesień poza samą sobą rzeczywistość", rzeczywi
stość samowystarczalną, odnoszącą się wyłącznie do siebie. Inaczej 
mówiąc: wenecka przestrzeń byłaby jedynym do zaakceptowania 
przez Roussela modelem twórczości literackiej. W tej radykalnie an- 
tymimetycznej koncepcji nasze rutynowe zakorzenienie w rzeczywi
stości zostaje podane w wątpliwość, ciągi słów, podobnie jak skręcają
ce w najmniej spodziewanym momencie weneckie calli, podaje się 
nam jako zagadkę. Roussel jakby zdawał się mówić: słowa odnoszą 
do słów, ale czy do czegoś innego, do jakiegoś świata poza nimi? Co 
jest zatem bardziej realne: słowo czy rzecz? Co jest pozorem, a co 
prawdą? Czy przez Dichtung prześwieca jakaś Wahrheit?

O czymś podobnym mówi pointa „uczonej" rozprawy Mathewsa 
i Pereca:

„Wszelkie wyjaśnienie dzieła Roussela potyka się ostatecznie o aporię 
niezgłębionej metody. Oznacza to, że hipotetyczna sztuka, której przy
puszczalną genezę staraliśmy się zrekonstruować i którą traktujemy jako 
ostateczną i pośmiertną metonimię pobytu w Weneqi i zrodzonego tam 
fantazmatu pisania (podkr. D.C.), nie świadczy bynajmniej o złudzeniu 
dyskursu, któremu powierzylibyśmy misję zdefiniowania Roussela, lecz 
odsyła w ostatecznym rozrachunku do niezrównanej atmosfery Rousse- 
liańskiej, w którą wkracza podróżny, gdy przybywając do stóp Aposto
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łów, odkrywa po raz pierwszy miasto, którego Roussel był mentalnym ar
chitektem"24.

24 Tamże, s. 224.

A więc literatura jako Wenecja! Materia literacka jako analogia 
weneckiej przestrzeni! Nikt tego jeszcze w taki sposób nie sformuło
wał. Jeśli Mathews i Perec w swoim opisie idiomu weneckiego nie 
mylą się, to nie będzie zapewne przejawem chwilowej ekstrawagancji 
pytanie, które wobec powyższego możemy sobie zadać: Czy Ray
mond Roussel, pisarz i podróżnik, nigdy nie penetrował weneckich 
ulic? Czy nie pogrążał się całym sobą w owej fantazmatycznej rze
czywistości? Czy więc naprawdę nigdy nie odwiedził Wenecji?

Wenecja, czyli mappamondo

Zora, Anastazja, Maurilia, Dorotea, Fedora... Nie, to nie są - jakże 
pobudzające wyobraźnię - imiona tajemniczych kobiet. Te brzmiące 
jak muzyka imiona, to nazwy miast, o których wenecjanin Marco Polo 
opowiada tatarskiemu władcy chińskiego imperium Kubłaj-chanowi 
Niewidzialne miasta Italo Calvino, to wielce intrygujący zbiór fantazyj
nych opisów owych miast o imionach, które zapowiadają tak wiele 
Tę nadzwyczajną książkę można by potraktować jako współczesny 
remake albo osobliwą wariację na temat sławnego Opisania świata Mar
co Polo, średniowiecznej relacji z jego podróży i pobytu w Chinach, 
a także w innych krajach pod dominacją mongolską. Narracja Calvi- 
no, rzecz o niezwykle misternej konstrukcji, składa się z dwóch kate
gorii tekstów: detalicznych opisów różnych miast i imaginacyjnych 
rozmów Kubłaj-chana i Marco Polo.

Zaspokajając nienasyconą ciekawość władcy, wielki podróżnik za
bawia go barwnymi opowieściami na temat miast wchodzących 
w skład jego cesarstwa. W swoich opowieściach maluje - to właściwe 
słowo - przed cesarzem pejzaże miast, które w swoich wędrówkach 
miał okazję podziwiać. Jego ciągnąca się przez wiele nocy opowieść 
nie jest - powiedzmy to od razu - dyskursem urbanistycznym. To 
niemal detektywistyczne próby czytania pejzażu miast i miejskie?0 
życia, niezwykle oryginalne próby deszyfracji topografii miejską 
traktowanej przezeń jak zagadkowy znak. Przy czym, relacje Marc° 
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Polo mają coś z baśni i coś z poezji. Jego język wykracza mocno poza 
neutralność zwyczajnego sprawozdawcy. Nie opisuje po prostu 
świata, który widział, ale, opowiadając, stwarza go na nowo. Wpro
wadza swojego słuchacza w stan ekscytacji, uwodzi słowem... Kubłaj- 
-chan bez trudu daje się wciągnąć w tę niekończącą się rozmowę. 
Szczególny z początku był to dialog:

„... Nawo przybyły i całkiem nie obeznany z językami Wschodu, Marko Polo 
mógł wypowiadać się jedynie za pośrednictwem wyciąganych z tobołów przedmio
tów: bębnów, solonych ryb, naszyjników z kłów dzikiej świni, wskazując na nie 
gestami, skokami, okrzykami zachwytu lub zgrozy albo naśladując szczekanie sza
kala i pohukiwanie płomykówki.

Nie zawsze związki między jednym a drugim elementem opowiadania były ja
sne dla cesarza; przedmioty mogły mieć różne znaczenie: kołczan pełen strzał 
wskazywał to zbliżanie się wojny, to obfitość zwierzyny, to warsztat łucznika; 
klepsydra mogła oznaczać czas, który upływa lub upłynął, albo piasek, lub miej
sce, gdzie wyrabia się klejnoty.

Lecz tym, co czyniło cennym dla Kubłaja każdy fakt czy wiadomość przeka
zywaną przez niezdolnego wysłowić się informatora, była pozostająca wokół nich 
przestrzeń, pustka nie zapełniona słowami. Opisy miast, które zwiedził Marko 
Polo, odznaczały się wspólną zaletą: można było krążyć po nich myślą, gubić się, 
przystawać dla ochłody lub pędem z nich uciec"35.

, * k Calvino, Niewidzialne miasta, przeł. A. Kreisberg, Warszawa 1975, s. 30-31 
2^ ^ln' iak * w następnych fragmentach zachowuję kursywę oryginału).

Ta bezsłowna pantomima wymagała aktywności ze strony cesarza. 
Nic tu nie było dane przejrzyście i jednoznacznie. Odczytanie sensu 
znaków, wieloznacznych sygnałów, tak brawurowo wysyłanych 
przez Marco Polo, wymagało poważnej pracy hermeneutycznej, 
ai tak rezultat końcowy daleki był od semantycznej oczywistości. 
Wielki Chan starał się rozszyfrowywać znaki, jednak związek między 
mmi a miejscami odwiedzanymi przez wenecjanina pozostawał dla 
mego niepewny:

„Ale wszystko, co pokazywał Marko, czy oczywiste, czy niezrozumiałe, miało 
noc symboli, które, raz ujrzane, nie mogą ulec zapomnieniu czy przemieszaniu, 

umyśle Chana imperium odbijało się w pustyni danych nikłych i wymiennych 
l«k ziarna piasku, z której dla każdego miasta i prowincji wyłaniały się figury, 
wyczarowane przez logogryfy Wenecjanina"26.



270 Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne

Ciekawe, że ta niejednoznaczna symboliczna rzeczywistość była dla 
niego stałym punktem odniesienia nawet w stosunku do narracji 
słownej, słowa zawsze przywodziły w jego pamięci ów pierwszy gest 
czy przedmiot, którym posłużył się Marco.

Z czasem Marco poznaje dobrze język swojego słuchacza. Wpra
wia się w opisach poznawanych miast, ale co i rusz natrafia na ko
lejne przeszkody - nie chodzi już tylko o język. Miasto okazuje 
się skomplikowanym organizmem, wielopoziomowym związkiem 
znaków:

„Na próżno, wielkoduszny Chanie, próbowałbym ci opisać miasto 
Zairę o wysokich basztach. Mógłbym powiedzieć, ile stopni liczą strome 
ulice układane w schody, jak są sklepione łuki podcieni i jakie blachy cyn
kowe pokrywają dachy; ale wiem, że byłoby to tak, jakbym ci nic nie po
wiedział. Nie z tego składa się miasto, lecz ze stosunków między wymia
rami jego przestrzeni a wydarzeniami jego przeszłości (.. .)"27.

27 Tamże, s. 9.
28 Tamże, s. 48.
29 Tamże, s. 104.

Zbyt wiele jest istotnych parametrów miasta, by opowieść, nawet 
najbardziej gęsta i detaliczna, mogła je w pełni oddać. Nie tylko słowa 
zawodzą, ale natura samej rzeczywistości skutecznie broni przed 
możliwością wiernego jej opisu. W którymś miejscu, tłumacząc Wiel
kiemu Chanowi nieprosty związek między miastem a słowami, które 
go opisują, Marco odwraca poznawcze przyzwyczajenia: „Słowa nie 
kłamią, kłamią rzeczy"28.

Dochodzi do tego jeszcze jedna trudność, która opiera się na swo
istej dialektyce opowiadania o obcych światach. Ważny jest bowiem 
nie tylko ten, kto opowiada, ale i ten, kto słucha. Istotne jest nie tylko 
to, jak się opowiada, ale i jak się słucha. Na przecięciu tych dwóch 
instancji rodzi się dopiero znaczenie. Na wątpliwość wyrażoną przez 
cesarza, czy po powrocie do domu będzie opowiadał swoim rodakom 
to samo, co jemu, Marco stwierdza w pewnym momencie, że nie ist
nieje jedna, obiektywna prawda o opowiadanym mieście: inaczej rze
czywistość przezeń opisywaną zanotuje umysł cesarza, inaczej oda- 
śnie się ona w umyśle gondoliera. „Opowiadaniem rządzą nie usta, 
lecz ucho"29. Ostatecznie bowiem sens opowieści jest zawsze funkcją 
czyichś oczekiwań.
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Marco ma już za sobą wiele wieczorów, podczas których snuł swoje 
porywające baśnie o napotkanych miastach. Opowiedział już cesarzowi 
oZobeidzie, o Chloe, o Sofronii, o Oktawii... Zwracał przy tym za każ
dym razem uwagę na jakąś właściwość, która wyjątkowo trafnie oddaje 
specyfikę każdego z miast. No dobrze, ale co te wszystkie opisy mają 
wspólnego z Wenecją? Kto tu podróżuje bądź przynajmniej ma zamiar 
podróżować do Wenecji? Jeszcze chwilę cierpliwości.

Któregoś dnia Kubłaj-chan zagaił jak zwykle, choć charakterystyka 
miasta, o które zapytał podróżnika nie zapowiadała rutynowej roz
mowy. Zdawało się jakby to cesarz teraz posługiwał się językiem 
zagadki, jak gdyby to on mówił kryptonimami:

„ - Czy zdarzyło ci się widzieć podobne miasto? - pytał Kubłaj Marka Poło, 
wysuwając zdobną pierścieniami dłoń spod jedwabnego baldachimu cesarskiej ga
lery, by wskazać mosty, -wyginające się nad kanałami, pałace książęce o zanurzo
nych w wodzie marmurowych posągach, krzątaninę lekkich stateczków, które krą
żą zygzakiem, popychane długimi wiosłami, krypy, z których wyładowuje się ko
sze jarzyn na płacach targowych, balkony, altany, kopuły, dzwonnice, ogrody na 
wyspach, zieleniejące szarości laguny.

Cesarz, w towarzystwie swego cudzoziemskiego dostojnika, zwiedzał Kinsaj, 
dawną stolicę obalonych dynastii, ostatnią pertę osadzoną w koronie Wielkiego 
Chana.

- Nie, najjaśniejszy panie — odrzekł Marko - nigdy nie wyobrażałem so
bie, że może istnieć podobne miasto.

Cesarz próbował zajrzeć mu w oczy. Cudzoziemiec spuścił wzrok. Kubłaj nie 
odezwał się już do końca dnia"30.

“Tamże, s. 65.

Tego samego dnia, wieczorem, cesarz oczekiwał jak zawsze na 
kolejną porcję opowieści, inaczej jednak niż zwykle, nie wydawało się, 
by mógł szybko ulec zmęczeniu. Tym razem ustalony porządek uległ 
nieoczekiwanej odmianie:

Opowiedz mi jeszcze o jakimś mieście - nalegał.
- ... Opuściwszy ten kraj, jedzie się przez trzy dni na południowy wschód... 

~ podejmował opowieść Marko i dalej wymieniał nazwy i obyczaje, i towary roz
licznych ziem. Można powiedzieć, że jego repertuar był niewyczerpany, ale tym 
razem przyszło mu się poddać. Świtało, kiedy rzeki:

- Panie, mówiłem ci już o wszystkich znanych mi miastach.
- Pozostało jedno, o którym nigdy nie mówisz.

Marko Polo pochylił głowę.
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- Wenecja - powiedział Chan.
Marko uśmiechnął się:

- A jak sądzisz, o czym ci dotąd mówiłem?
Cesarzowi nie drgnęła powieka:

- A przecież jej imienia nigdy z twoich ust nie słyszałem.
A na to Polo:

- Za każdym razem, kiedy opisuję jakieś miasto, mówię coś o Wenecji"31.

31 Tamże, s. 66.
32 Tamże, s. 67.

Ale tego właśnie imperator pojąć nie może, w jego słowach pojawia 
się wyraźne zniecierpliwienie. Marco Polo metodycznie stara się obja
śnić mu swój tryb rozumowania, chce pokazać według jakiego klucza 
interpretacyjnego porządkuje dane swojego doświadczenia:

„ - Kiedy pytam cię o inne miasta, chcę, żebyś mówił mi o nich. A o Wwji 
kiedy pytam cię o Wenecję.

- Żeby odróżnić przymioty innych miast, muszę wychodzić od pierwszego, 
które pozostaje w domyśle. Dla mnie jest nim Wenecja.

— A zatem powinieneś zaczynać każdą relację z twoich podróży od pmili 
wyjścia, opisując Wenecję taką, jaka jest, ze wszystkim, bez pomijania niczego, a 
z niej pamiętasz. (...)

- Obrazy pamięci zacierają się, skoro tylko zastygną w słowa - powiek 
Polo. - Może boję się, że stracę od razu całą Wenecję, jeśli będę o niej mód 
A może, mówiąc o innych miastach, już ją stopniowo straciłem?"32

To jedyne tak prywatne wyznanie znakomitego podróżnika w ca
łym tym finezyjnym apokryfie skonstruowanym przez Calvino. Przy- 
party do muru, Marco Polo zdradza swój najintymniejszy sekret: oh 
jawia wprost i bez niedomówień imię swojej największej miłosa 
I przy okazji tłumaczy precyzyjnie racje jego zatajenia: nazywać to 
tracić, mówić to oddalać od siebie obiekt swojego zachwytu.

Ale Wenecji nie da się też „opowiedzieć" i z innych powodów.Ni* 
można wiele powiedzieć o jej istocie, zwyczajnie dlatego, że w We* 
cji zawarty jest cały świat. Opisanie Wenecji oznaczałoby opisane 
całego świata, a jakże opowiedzieć prawdziwie o wszystkim,)® 
dać przenikliwy i przekonujący obraz całego świata? W opowieści2 
Marco Polo Wenecja jest przecież światem całym, choć jest tosw 
w miniaturze, jego pomniejszony model. Wenecja, mógłby powtó*)1 
za sugestią Mathewsa i Pereca wenecki podróżnik, to jest jego P13" 
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dziwa mappamondo. Wenecja stanowi punkt wyjścia do opisu innych 
miast, ale i w każdym mieście jest coś z weneckiej rzeczywistości. Nie 
da się opisać całości, można zaledwie dawać jej sugestie, kompono
wać mozolnie pełny obraz na podstawie jej fragmentów. Te bajeczne 
opowiastki o imaginacyjnych miastach, to w istocie rozpisany na 
krótkie paragrafy traktat o naturze poznania. O tym, jak dotknąć 
„prawdziwej" rzeczywistości i o trudnościach realizacji tego zadania, 
o paradoksalnej naturze słowa i jego mocy poznawczej. Wenecja jest 
tu tyleż miastem dającym się precyzyjnie zlokalizować na mapie, co 
czytelnym kryptonimem rzeczywistości z natury niepoznawalnej.

Ale straciliśmy na chwilę z oczu Kubłaj-chana, a to on, jako słu
chacz, jest w tej zabawie w stwarzanie światów najważniejszy. To dla 
niego przecież przeznaczone zostały wszystkie fabulacje wenecjanina. 
Jak widzieliśmy, imperator otrzymuje od niego wielostronną, pano
ramiczną, wykonaną nieomal według Geertzowskich reguł gęstego 
opisu wizję Wenecji, mimo że jej nazwa nie pojawia się wcale. To 
prawda, Kubłaj-chan nigdy nie był w Wenecji. Ale jeśli jest też praw
dą, że opowiadaniem rządzi raczej ucho niż usta, jeśli prawdą jest, że 
ostateczny sens opowieści jest funkcją oczekiwania, dalej, jeśli prawdą 
jest, że siła fascynacji uzupełnia miejsca „puste" narracyjnego żywio
łu, to możemy zapytać tak, jak w przywołanych wcześniej przypad
kach: czy Kubłaj-chan naprawdę nie był w Wenecji? I tak jak po
przednio, pozostawmy to pytanie bez odpowiedzi.

Zagadka karczocha

W trzech przypomnianych tu opowieściach o Wenecji, została usta
wiona subtelna sieć związków między pamięcią, przedstawieniem 
opowieścią. Pamięć zdaje się tu władzą szczególną: w im mniejszym 
opruu przyjmuje kształt słowny, tym jej siła oddziaływania jest 
?sza, tym ma większą zdolność sensotwórczą. I odwrotnie, obrazy 

Pomięci przełożone na słowa tracą swoją „konsystencję", język odbie- 
>m ciężar, spłaszcza je i marginalizuje. Słowo ujednoznacznia bo- 
7, wieloznaczny film pamięci. Zauważmy, na końcu swojej ekspli- 
< Marco Polo mówi niemal dokładnie to, co Rousselowi kazali 

raż M^hews i Perec. Dla jednego i drugiego Wenecja jest niewy- 
o . na' a jest niewyrażalna nie dlatego, że zupełnie nic się nie da 

J powiedzieć, ale z tego powodu, że mówić o niej, to tracić ją bez



274 Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne

powrotnie. Również i Marek, bohater opowiadania Odojewskiego,boi 
się zobaczyć realną Wenecję, bo ta, zatrzymana w kadrze jego pamię
ci, istnieje mocno i prawdziwie.

Bohaterowie naszych opowieści nigdy nie byli w Wenecji, nigdy jej 
nie widzieli. A przecież, jak podpowiada nam siła poznawczego 
przyzwyczajenia: widzieć to wiedzieć. Nie przypadkiem mówimy 
o naocznym świadku, o tym, który widział „na własne oczy", a zatem 
tym, który widział naprawdę. Widział, więc wie. W świetle przedsta
wionych tu świadectw nad tym ostatnim równaniem pojawia się so
lidny znak zapytania. Marek nie chce widzieć Wenecji, bo jak się wy
daje, już ją zna, Roussel nie widział Wenecji, ale jego literatura jest 
Wenecją samą, Kubłaj-chan, pokazując wenecjaninowi miasto Kinsaj, 
daje dowód, że wie więcej niż jest w stanie powiedzieć.

To prowokuje do postawienia ostatniego już pytania. Jaka jest 
wartość opisów Wenecji w wykonaniu tych, którzy tam byli, jaka jest 
wartość poznawcza tekstów skonstruowanych przez naocznych 
świadków? Okazuje się, że sprawa nie jest tak prosta, jak można by 

sądzić. Jest tak dlatego, bo ich opowieści również „zrobione" są u 
słów. A te - z trudem przebijają się ku prawdzie rzeczywistości 
W weneckich ekfrazach ta kwestia staje na ostrzu noża. Można ją wy
słowić tak: czy czytając i słuchając opowieści o Wenecji doświadcza
my jej samej, czy też raczej uczestniczymy zaledwie (?!) w procesu 
docierania do prawdy o niej, a zatem poznajemy co najwyżej sam 
proces poznawania? Inaczej jeszcze: czy dowiadujemy się wifl 
o okularach, przez które wenecki świat został - dla nas - zobaczony 
czy też o nim samym?

Bohaterowie naszych opowieści wierzą w siłę wyobraźni, w FI 
moc sprawczą. Nie można wykluczyć, że się łudzą, ale czy owi ,na 
oczni świadkowie" są w lepszej sytuacji? Ci pierwsi zatem świeci i) 
światłem odbitym, ci drudzy byliby samym źródłem światła? A moz( 
raczej jest tak, że i jedni, i drudzy ulegają tej samej iluzji, wierzą U“J 
nowicie, że są takie środki, które pozwolą nam dotrzeć do o 
„ostatecznej prawdy rzeczy"? Tymczasem, natura widzialnej n J 
wistości i jej związek ze słowem zdają się jednak bardziej zagna 
W pewnym tekście tak mówi o tym Italo Calvino:

„Rzeczywistość świata przedstawia się naszym oczom (■■■) 
nałożone na siebie warstwy. Jak karczoch. Tym, co znaczące 
w dziele literackim jest fakt, że mamy nieustającą możliwość obi
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jak niekończącego się karczocha, odkrywając w czytaniu coraz to nowe
wymiary"33.

A więc, rzeczywistość i tekst jako karczochy niedające się obrać do 
ostatniej warstwy. Mało to może wyrafinowana wizja, daleko mniej 
od metafory uciekającego horyzontu, wskazuje jednak - moim zda
niem trafnie - na prawdziwą pracę przed jaką stoi poznanie. Tak jak 
nie ma ostatniej warstwy owego wirtualnego karczocha, tak nie ma 
ostatniej warstwy rzeczywistości, jak i ostatniego słowa na jego temat. 
Co nie oznacza, że sama praca nad oddzielaniem kolejnych warstw 
pozbawiona jest sensu.

Gdzie jest więc ta prawdziwa Wenecja? Kto naprawdę do niej do
tarł? Kto ją naprawdę opisał? Nie dajmy się zwieść, przed tymi pyta
niami stoją nie tylko bohaterowie naszych opowieści. Ich adresatem 
jesteśmy wszyscy. I autor powyższego i Ty, czytelniku, który właśnie
skończyłeś czytać ten tekst.





His Master’s Voice? O muzyce u Steinera

Rzeczywista obecność muzyki

Tylko na terenie muzyki nie jesteśmy jeszcze ludźmi 
o naukowo-historycznym nastawieniu, żyjemy jeszcze 
przy Palestrinie: dowód na to, że tu rzeczywiście je
steśmy żywi.
Friedrich Nietzsche, Fragmenty 1869-1875

Dibl. Jag.
Mylą się, moim zdaniem, ci, którzy sądzą, że nieskrywana prowokacyj- 
ność, bluźnierczość wobec dominujących obecnie nurtów intelektual
nych, ba: profetyczna wywrotowość Rzeczywistych obecności mieści się 
tylko i wyłącznie w kilku zasadniczych i wyłożonych przez Steinera 
apressis verbis tezach i stwierdzeniach rozwijających myśl przewodnią 
książki („pragniemy odejść od bezpośredniego spotkania z »rzeczywi
stą obecnością«"); słowem, w tym, co - ujmując najogólniej - mówi on 
o nędznej kondycji współczesnej humanistyki i szansach przezwycię
żenia tego stanu rzeczy. Nie jest przecież tak, by nikt z nas wcześniej 
me zauważył, bądź też boleśnie na sobie nie doświadczył grozy albo 
groteski (w zależności od punktu widzenia) lawinowego przyrostu 
drugorzędnych tekstów o innych tekstach, formowania się na naszych 
oczach, a i przy naszej nieraz pomocy, humanistycznej krainy wtórno- 
ści i lustrzanych odbić, poza którymi nie widać już rzeczywistości; nie 
jest też tak, by dopiero Steiner podjął frontalną polemikę (bez względu 
na to, w jakim stopniu zasadną) z wierzeniami i praktyką dekonstruk- 
cjonistów, by nikt dotąd nie zastanawiał się nad możliwością negatyw
nych konsekwencji dekonstruktywistycznej lektury; nie jest też chyba 
a , by dopiero Steiner, przywracając blask zaśniedziałemu refrenowi: 
u en Sachen selbst, uświadomił nam konieczność i owocność żywego 

spotkania z dziełem i błyskotliwie (bo inaczej nie umie) uzasadnił wyż
szość postawy kontemplatywnej nad chorym i doprowadzonym do 
8”™° Poznawczym i kulturowym aktywizmem.
co stwierdzeniu, że diagnoza chorób współczesności nie jest tym, 
0°qU Steinera najbardziej rewolucyjne, nie idzie mi też, naturalnie, 

' ze przekład polski spóźniony jest w stosunku do oryginału o lat
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osiem i że tezy Steinera zdążyły się już uleżeć. Jego książka, tak nie
dzisiejsza, tak wyraźnie i ostentacyjnie nieomal démodé, na swój spo
sób wciąż drażni, a przynajmniej niepokoi i intryguje. W dalszym 
ciągu, choć krytyczne ostrze nieco może stępiało, ma w sobie ma 
budzenia z myślowego letargu, zaprasza, czy lepiej: wzywa (o ile nie: 
stawia wręcz pod ścianą) do przemyślenia najzupełniej elementar
nych kwestii dotyczących nie tylko, by tak rzec, fizyki kultury, a więc 
tego, co jest chlebem powszednim humanistyki, ale także jej metafi
zyki, duchowego wymiaru dzieła sztuki. I w tym jej, nierozmijająca 
się z czasem obecnym i niestygnąca wciąż, siła.

Mówiąc o wywrotowym charakterze książki, miałem na myśli 
przede wszystkim liczne, rozsiane w różnych miejscach Steinerow- 
skiej narracji: zdania, frazy, aforyzmy, stwierdzenia, opinie, przeko
nania, domniemania, napomknienia, aluzje, cytaty, kryptocytaty, py
tania, wątpliwości, przeczucia i wyznania, które za przedmiot mają 
muzykę. Nie chodzi, rzecz jasna, o to, że Steiner rzuca od czasu do 
czasu efektowne i stąd, zwracające uwagę, myśli na temat muzyki, że 
chwali się, rzeczywiście niezwyczajną, jak na kogoś, kto nie zajmuje 
się profesjonalnie tą dziedziną, muzykologiczną erudycją. Rzecz 
w tym, że nie są to poglądy luźno winkrustowane w tekst na zasadzie 
kompozycyjnego przerywnika, przeciwnie: Rzeczywiste obecności od
dychają muzyką, całe są muzyką przeniknięte. Wszędzie tam, gdzie 
mowa o muzyce, ekspresyjna i tak proza Steinera pulsuje jeszcze bar
dziej, rozognia się i żarzy. Nie ma wątpliwości: to w tych właśnie 
miejscach ukryty jest dynamit.

Muzyka, twierdzę, jest nie tylko zaskakującym punktem wyjścia 
tych rozważań, ale, kto wie, czy jeszcze bardziej nieoczekiwanym 
punktem dojścia. Przesadzam? Dowód, czarno na białym, jest juz na 
stronie dziewiątej:

„Wierzę, że muzyka jest niezmiernie ważna dla zrozumienia tego, 
czym jest człowiek, oraz tego, co oznacza ludzkie doświadczenie me 
zyczne lub odrzucenie tego doświadczenia. Nasza zdolność kompono«^ 
nia i reagowania na formę i sens muzyczny odwołuje się bezpośrednio 
tajemnicy kondycji ludzkiej. Pytanie »czym jest muzyka«? może byc J 
nym ze sposobów na zadanie pytania »czym jest człowiek«"1?

1 G. Steiner, Rzeczywiste obecności, przeł. O. Kubińska, Gdańsk 1997. 
przytoczenia z tej książki lokalizuję w tekście, numery stron w nawiasac 
dratowych.
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Czy nie jest wywrotowa i jawnie prowokacyjna ta stanowcza deklara
cja „konfesyjnej" przynależności? Czy rzeczywiście zasugerowana tu 
z taką prostotą, tak otwarcie i całkowicie serio wymienność, równo
ważność wspomnianych pytań, nie sprzeciwia się - wyjąwszy nie
licznych - najbardziej powszechnym i dominującym dzisiaj tezom 
antropologii filozoficznej? Czy nie jest jakimś gwałtem na zdrowym 
rozsądku, nie wytrąca ratio z uporządkowanych mniemań na swój 
lemat? Czy nie wprowadza do oswojonych już gatunkowych określeń 
{homo sapiens, homo faber itp.) parametru jakby z zupełnie innego po
rządku i to wyraźnie nie d propos: bo niby dlaczego, zorganizowana 
melodycznie, rytmicznie i harmonicznie sekwencja dźwięków miała
by być kluczem do zagadki człowieka, dlaczego sztuka kontrapunktu 
raczej, a nie umiejętność konstruowania siekierki?

Czy zresztą już sama intensywna obecność muzyki w tej opowie
ści, która - przypomnijmy - o przygodach słowa w dużej mierze 
traktuje, muzyki pojawiającej się tu w wielu rejestrach, w różnych 
planach i odniesieniach, nie jest sygnałem o pójściu jawnie pod prąd 
branżowych przyzwyczajeń? Bo zważmy: oto filolog, miłośnik logo
su, a więc ten, który podąża za słowem, który słowu z czułością się 
przygląda, w swoich próbach opisania i zrozumienia nieprostych 
przecież relacji między słowem i światem, nieustannie sięga do mu
zyki, na muzykę się powołuje, muzykę czyni ośrodkiem swoich roz
ważań. Przesada? Dowód obecny jest na kolejnych stronach:

„Sednem tego eseju jest pytanie, czy można powiedzieć (lub napisać) 
cokolwiek znaczącego na temat muzyki" [RO, s. 19].

Dwumian „słowo - świat", jak gdyby sam w sobie nie dość tajemni
cy, uzupełniony zostaje o element jeszcze bardziej w swej naturze 
IUeP°chwytny i niezgłębialny: muzykę. Po trajektoriach wyznaczo- 
nych przez wierzchołki tego trójkąta będą się toczyć rozważania Stei
nera. Widać przy tym wyraźnie, że pytanie o to, czym jest muzyka, 
Ia istnieje, jaką prawdę o sobie i o nas odsłania, nie jest dla niego 
Pytaniem lokalnym, do rozwiązania na przykład przez muzykolo- 
8°w. Stawia on sprawę na ostrzu noża: pytanie o status ontologiczny 
^nzyki, o jej sens, o to, jak ona znaczy - jest pytaniem dla humanisty 
1111arnentalnym. To pytanie pytań.

ozważania Steinera, choć tak dzisiaj osobne i osobliwe, nie poja- 
że' Przec3eż w intelektualnej próżni. Zanim przyjrzymy się bli- 

ku kontekstom myślowym, w które intencjonalnie wchodzi jego 
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filozofia muzyki (ale też i takim, w które wplątuje się bezwiednie), 
krótkie przypomnienie.

Prasformułowanie Steinerowskiego pojmowania muzyki obecne 
jest już w jednym z rozdziałów W zamku Sinobrodego, książki opubli
kowanej prawie dwadzieścia lat przed Rzeczywistymi obecnościami. 
Tutaj, w wykładach zawierających - jak głosi podtytuł - „kilka uwag 
w kwestii przedefiniowania kultury", do głosu dochodzi przede 
wszystkim nuta krytyczna. Steiner konstatuje pojawienie się w kultu
rze współczesnej zjawiska bez precedensu: nowej sfery dźwięku 
o zasięgu globalnym:

„Trio walące we mnie przez ścianę w zimową noc na północnym 
wschodzie Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej rozbrzmiewa 
w tej samej chwili w sali tanecznej w Bogocie, wydobywa się z tranzystora 
w Narwiku, z gramofonu w Kijowie i gitary elektrycznej w Bengazi"2.

2 G. Steiner, W zamku Sinobrodego, przeł. O. Kubińska, Gdańsk 1993, s. 13 , 
sze cytaty z tej książki zaznaczam w tekście w nawiasach kwadratowych.

3 Choć uczciwie trzeba powiedzieć, że krytyka Steinera nie osiąga p H 
umysłowej aberracji, jak to zdarza się czasem w konserwatywnych
U Allana Blooma czytamy np. taką oto złotą myśl: „Młodzi ludzie wiedzą, że 
ma rytm stosunku płciowego", co mimowolnie potwierdza trafność tytułu 
książki, por. A. Bloom Umysł zamknięty, przeł. T. Bieroń, Poznań 1997, s. t».

Pomijając to, że odbiornik w USA dawał o niebo lepszą jakość niż 
gramofon w Kijowie, Steiner zasadniczo ma rację: przestrzeń dźwię
kowa współczesnego społeczeństwa przypomina gigantyczne pudlo 
rezonansowe. Fale muzaku dopadają nas wszędzie: w domu, kinie, 
supermarkecie, windzie. Urządzenia rejestrujące dźwięk, z jednej 
strony, są błogosławieństwem: możemy już na wzór biblioteki two
rzyć własne kolekcje nagrań; z drugiej, nietrudno wyobrazić sobie 
sytuację, w której Pasja Mateuszowa słuchana jest jako tło do sprząta
nia, czy jeszcze gorzej: jako muzyka do kotleta. Inflacja dźwięku nie 
pozostaje bez wpływu na osłabienie, o ile nie: całkowite stępienie 
wrażliwości estetycznej. By dopełnić obrazu muzycznego znijaczenia, 
na boku rzuca jeszcze Steiner parę złośliwości na temat prymitywi
zmu rocka i muzyki pop - to figura niemal obowiązkowa u muzycz
nych koneserów - które to gatunki zostają wrzucone, zupełnie zresztą 
nierozumnie, do jednego worka3.

Nie w tym jednak rzecz. Ważniejsze jest inne spostrzeżenie: oto, 
odwrotnie proporcjonalnie do obecności muzyki otaczającej nas na co 
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dzień, zmniejsza się jej rola w naszym życiu. Masowe chodzenie na 
koncerty niczego tu nie zmienia. Wręcz przeciwnie. Przypominają się 
przenikliwe uwagi Theodora Adomo (1939 rok!) o niezauważalnej 
niemal, a mającej istotne konsekwencje kulturowe, podmianie warto
ści estetycznych na wartości użytkowe, zjawisku nieuchronnym 
w świecie rządzonym przez wielką liczbę4. Demokratyzacja dostępu 
do sztuki zbiera gorzkie żniwa. To, co ledwie zasugerował Steiner, 
wypowiedział już wprost i otwarcie austriacki muzyk i dyrygent, 
Nicolaus Hamoncourt:

bilet" r?e^rrt’otern nabożnego zachwytu konsumenta są pieniądze, za które kupił 
“biekhLm scan‘rue8°- Sam przyczynił się do sukcesu, który reifikuje i uznaje za 
te vyme kryterium, nie rozpoznając w nim swego udziału. Ale jest »twórcą« 
Üfe. jU CpSU dętego, że koncert mu się spodobał, lecz dlatego, że kupił bilet". 
Sozial/71 e^sc^<^larakłer in der Musik und die Regression des Hörens, „Zeitschrift für 
2esfphk^SC•"U^l®Z,' 1939, r- VII, cyt. za: K. Sauerland, Od Diltheya do Adoma. Studia 

s N ^mieckiei> Warszawa 1986, s. 198.
1995 s 7 arnoncourt/ Muzyka jako mowa dźwięków, przeł. M. Czajka, Warszawa

„Od czasów średniowiecza aż do rewolucji francuskiej muzyka była 
jednym z filarów naszej kultury i naszego życia. Jej znajomość była czę
ścią wykształcenia ogólnego. Dzisiaj muzyka stała się jedynie ornamentem 
pozwalającym zapełnić puste wieczory wizytami w operze czy w filhar
monii, przystrajającym oficjalne uroczystości, czy też - przy wydatnej 
pomocy radia - wypierającym i ożywiającym ciszę domowej samotności. 
Stąd bierze się ów paradoks, że wokół rozbrzmiewa zdecydowanie więcej 
muzyki niż kiedyś (otacza nas prawie bez przerwy), ale nie ma ona dla 
naszego życia żadnego znaczenia, pozostaje tylko »miłą ozdóbką«"?5

Dlatego też tak mocno brzmią w tych prolegomenach do rozwija
nej po latach filozofii muzyki uwagi o esencjalnym związku muzyki 
z prawdą.

„Aiu ontologia, ani estetyka nie przedstawiły w sposób klarowny 
i satysfakcjonujący tych związków. Jednak my natychmiast je wyczuwa
my- (...) Muzyka może być samochwalcza, może być sentymentalna, mo
że uwalniać struktury okrucieństwa, ale nie kłamie. (Czy można znaleźć 
Wamstwo u Mozarta?) To tu pokrewieństwo muzyki i potrzeb uczucia, 
które niegdyś miało charakter religijny, może przebiegać na najwyższym 
poziomie" [WzS, s. 138],
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Wobec wciąż ogromniejącego nadmiaru słów, iluzji, które język często 
z siebie wysnuwa, wobec bełkotu i kłamstwa słowa publicznego (le 
oskarżenia wobec języka, w Rzeczywistych obecnościach osiągną już 
rozmiary elephantiasis), muzyka jest/może być enklawą wolnośa 
i prawdy. Znaczące jest to przesunięcie w zwyczajowej hierarchii 
literatury i muzyki: dla wielu z nas, zauważa Steiner, „pewne utwory 
muzyki raczej niż literatury są talizmanami porządku i ufności"[WzS, 
s. 137], Już w tej książce został zarysowany wyraźnie kierunek Steine- 
rowskiego myślenia o muzyce i projekt przywrócenia jej ważnego 
miejsca w kulturze. Tak, musique avant toute chose...

„Płomyki dyskursywnej iluminacji”

W ubiegłym wieku Schopenhauer i Nietzsche nfi 
piej potrafili mówić o miłości i muzyce. A przecież oty 
uczęszczali jedynie do burdeli, co zaś do muzyki, ii 
pierwszy przepadał za Rossinim, a drugi za Bizela- 
Emil Cioran, Wyznania i anatemy

A zatem: czy można powiedzieć/napisać cokolwiek znaczącego 
o muzyce? To pytanie, dotyczące bezpośrednio możliwości i granic 
dyskursu muzykologicznego, wywołuje równocześnie także i mną, 
bardziej może podstawową kwestię: jaka relacja zachodzi między 
słowem a muzyką rozumianą jako swego rodzaju język? Pytel“’ 
i propozycje Steinera wpisują się w prowadzoną przynajmniej oo 
czasu pojawienia się estetyki Kanta - by nie sięgać dalej niż wie 
XVIII - i odżywającą później z różną intensywnością, filozoficzny 
dysputę na temat muzyki. Głos Steinera jest cząstką tego polilogu 
W jego uwagach słychać echa, pogłosy i odbicia najważniejszych spo
rów prowadzonych w tej ulotnej materii. Zauważmy przy tym, , 
uchwycenie związku słowa i dźwięku, w słowie jedynie może zostać 
przekazane. Inaczej mówiąc: musi zostać wysłowione. Natura 
go związku musi zostać nazwana i opowiedziana. Wspominaj 
o tej trywialnej okoliczności dlatego, by podkreślić, że rozwaz 
poniższe w najmniejszym stopniu nie pretendują - za wysokie P 
- do tego, by uchodzić za muzykologiczne studium.
o rzecz znacznie skromniejszą. Skupiam się jedynie na narracji 
ra, po to, by śledząc jej rozmaite językowe (a więc i myślowe) uwi 
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nia, dojść do rekonstrukcji źródeł i kształtu Steinerowskiego mitu 
muzyki. By uczynić zadość metodologicznym rygorom, jeszcze jedna 
uwaga: pojęcie mitu rozumiem tu najprościej jak można, niemal ety
mologicznie (słowo, opowieść), ale też, co warte zaznaczenia, w prze
ciwieństwie do publicystycznych jego wykładni (mit jako fałsz), 
umieszczam blisko ujęć znanych z klasyki fenomenologii religii (mit 
jako święta opowieść).

Podkreślając permanentną ułomność języka w zetknięciu z muzy
ką, znajduje jednak Steiner w ciemnościach okołomuzycznej logorei 
„płomyki dyskursywnej iluminacji" [20], Niech kilka z nich rozbłyśnie 
i dla nas. Ale wcześniej naszkicujmy filozoficzne tło.

Jeszcze w Krytyce władzy sądzenia, dziele emblematycznym dla myśli 
późnego oświecenia, muzyka nie ma najlepszych notowań. Widać tu 
wyraźnie wahanie i niezdecydowanie Kanta, co do tego gdzie umieścić 
muzykę. Z jednej strony, przyjmując kryterium racjonalne, muzyka 
zajmie w zaproponowanym przezeń hierarchicznym podziale sztuk 
miejsce trzecie, ostatnie: po poezji i sztukach plastycznych. Z drugiej, 
zbyt wyraźnie dostrzega on, że jeśli wziąć pod uwagę kryterium od
działywania na odbiorcę, to muzyka dorównuje niemal poezji. To, co 
w pierwszym przypadku było jej słabością, tutaj jest jej siłą:

„Bo jakkolwiek przemawia ona za pomocą samych tylko czuć (bez 
P°jęć), a tym samym nie pozostawia, jak poezja, niczego, co należałoby 
przemyśleć, to przecież wzrusza ona umysł w sposób bardziej różnorod
ny, a chociaż tylko przemijająco, to jednak głębiej. Jest ona oczywiście 
więcej rozkoszowaniem się niż kulturą (bieg myśli, jaki mimochodem zo- 
staje przy tym pobudzony, jest tylko wynikiem jakiejś jakby mechanicznej 
asoqacji) i ma zgodnie z sądem, jaki wydaje o niej rozum, mniejszą war
tość niż każda inna ze sztuk pięknych"6.

Muzyka, będąc mową afektów, przekazuje słuchaczom idee estetycz
ne. Prowadzi od „czuć" w stronę nieokreślonych idei, te zaś - w prze
kleństwie do sztuk plastycznych - są jedynie przemijające. Pomimo 
pewnych koncesji na rzecz wpływu muzyki na słuchacza, w racjonal
nym systemie Kanta, zajmuje ona miejsce poślednie. Z natury swojej, 

& y me sięgnie jasności i precyzji pojęć. Jest też wyraźny w tej kon- 
Ca 1 ,e ement defensywny. Kant jakby się obawiał, że niepodpadają-

P° wymagania rozumu muzyka (przypomnijmy: to raczej rozko-

'• Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1986, s. 264. 
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szowanie się niż kultura) wywrócić może tak mozolnie budowany 
przez myślicieli Wieku Świateł porządek rozumu i ład moralny.

To ciekawe: co dla Kanta było ułomnością muzyki, dla romanty
ków niemieckich stanie się jej tytułem do chwały. To właśnie nieokre
śloność muzyki, jej pozapojęciowość pozwala znacznie głębiej i bar
dziej bezpośrednio wnikać w struktury rzeczywistości, które pozo- 
stają niedostępne dla operującego siatką pojęciową rozumu. Im bar
dziej muzyka oddala się od słowa, tym bardziej zyskuje na znaczeniu. 
Słabo rozpoznana przez Kanta, niedowartościowana „mowa afek
tów", wraca do łask. Romantycy ujawnili wyjątkowo dobitnie, jak 
arbitralne było posługiwanie się w ocenie wartości muzyki przede 
wszystkim kryterium językowym, słownym, pojęciowym. Przyjęcie 
takiej miary zapoznaje to, co w muzyce najważniejsze: że jeśli jest 
językiem, jeśli coś komunikuje, jeśli niesie w sobie jakiś przekaz, to 
czyni to zupełnie inaczej niż język dyskursywny. W tym właśnie nie- 
pojęciowym „języku" człowiek może wypowiedzieć najwłaściwiej. 
I jeszcze jedno ważne spostrzeżenie: muzyka to nie tylko pierwotna 
mowa uczuć, środek wyrażania naszych najgłębszych emocji, to 
także wyjątkowo poręczne - jedyne! - narzędzie dotarcia do rze
czywistości duchowej. Muzyka jest tedy rzeczywistością ludzką 
i niebiańską. Harmonijną syntezą przeciwieństw. Pisał Wilhelm 
Wackenroder:

„... [muzyka] odmalowuje człowiecze uczucia w sposób nadludzki (•■•)> 
bowiem przemawia językiem, którego nie rozpoznajemy w życiu co
dziennym, którego pochodzenie i sposób, w jaki go opanowaliśmy, sł 
nam nieznane, i który możemy jedynie nazwać językiem aniołów 7.

7 W. Wackenroder, Dichtung, Schriften, Briefe, Berlin 1984, s. 312, cyt 
E. Fubini, Historia estetyki muzycznej, przel. Z. Skowron, Kraków 1997, s. 2

To właśnie w pełnym genialnych intuicji, choć dość nierównym, 
dziele Wackenrodera, znajdziemy większość z motywów przetwa 
rżanych później - w pismach Tiecka, E.T. A Hoffmana, Novalisa, 
Schlegla, Schellinga, Hegla... - przez myśl romantyczną. Prze e 
wszystkim przekonanie o sakralnym charakterze muzyki. Muzyka ma 
wyższość nad językiem, bo wychodzi poza jego ograniczenia, dociera 
bez trudu i bezpośrednio tam, gdzie język napotyka opór. Jest mow? 

całkowicie uwolnioną od związków z materią:



His Master’s Voice? O muzyce u Steinera 285

„Żadna inna ze sztuk nie posiada elementarnego tworzywa, które sa
mo z siebie byłoby już tak brzemienne niebiańskim duchem jak muzy
ka..."8

C D hli Wackenroder, Werke und Briefe, Heidelberg 1967, s. 451, cyt. za:
S159 "3US' ^ea muzy^ absolutnej i inne studia, przeł. A. Buchner, Warszawa 1988, 

’ W Wackenroder, Dichtung..., s. 261.

I jeszcze jeden fragment, poświadczający nieporównywalną z innymi 
sztukami siłę muzycznego oddziaływania; to niemal prefiguracja 
pewnego ważnego wątku obecnego u Steinera:

„Zamykam oczy na wszystkie wojny toczące się w świecie i usuwam 
się w ciszę muzyki, jakbym zatapiał się w wierze. Wszelkie zmartwienia 
i smutki rozpływają się wtedy w morzu dźwięków, zapominamy o ludz
kiej wrzawie i nie przyprawia nas o zawrót głowy zgiełk tylu języków 
(podkr. D.C.) czy pomieszanie alfabetów i monstrualnych hieroglifów"9.

A zatem: doświadczenie muzyki jako rekreacja stanu przed Upad
kiem, reaktywacja czasu sprzed pomieszania języków. Słuchanie mu
zyki jako wprowadzenie w stan bliski nirwany. Wreszcie: muzyka 
jako analgetyk.

W genialnych uwagach pomieszczonych w Stadiach erotyki bezpo
średniej, Kierkegaard sprzeciwia się pod pewnymi względami i wy
wodom Kanta i przekonaniom romantyków. Zacznijmy od tych 
ostatnich. Polemizuje Kierkegaard bardzo mocno z tezą jakoby muzy
ka była medium doskonalszym niż język. Owszem, łączy je to, że oba 
te środki wyrazu zwracają się do ucha. To, między innymi, pozwala 
uznać, że w pewnym sensie muzyka jest językiem. Prócz tego, język 
przebiega w czasie. I tylko muzyka, w przeciwieństwie do innych 
sztuk, rozwija się w czasie. Bliższy wgląd pokazuje jednak, że muzy
ka nie może być mową: jest jej stadium wcześniejszym i późniejszym, 
ale nie jest nią samą. Zawsze: albo jeszcze nie jest mową (jak w niear
tykułowanych okrzykach), albo już nią nie jest (jak to się dzieje wtedy, 
&dy w mowie poetyckiej brzmienie, „muzyczność" frazy usamodziel- 
1113 się). Tak więc muzyka ogranicza mowę ze wszystkich stron.

„Teraz staje się zrozumiałe, jak mogło powstać nieporozumienie, że 
muzyka jest medium bogatszym od języka. Kiedy mowa ustaje i muzyka 
S1ę zaczyna, kiedy - jak mówią - wszystko w muzykę się przemienia, jest 
to dowodem ruchu wstecznego, nie postępowego. Stąd to (ci, co na muzy
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ce się rozumieją, też mi tu rację przyznają) nigdy nie byłem stronnikiem 
wysublimowanej muzyki, która roi sobie, że może się bez słów obejść. 
Mniema ona zwykle, że jest wyżej postawiona niż słowo, gdy w istocie 
stoi niżej"10 11.

10 S. Kierkegaard, Stadia erotyki bezpośredniej, pizd. J. Iwaszkiewicz [w:] A 
Warszawa 1982,1.1, s. 76.

11 Tamże, s. 77.
12 Tamże, s. 75.

Muzyka zdolna jest wyrazić tylko to, co bezpośrednie w swej bezpo
średniości, język zaś jest refleksyjny, toteż nie jest w stanie jej słowem 
uchwycić. Ale fakt ten, który mógłby uchodzić za ubóstwo języka, 
paradoksalnie świadczy o jego bogactwie. Bowiem to, co bezpośred
nie, jest z natury nieokreślone, a jeśli jest czymś, czego określić 
nie można, to tym samym nie może pretendować do wyższości. Dla 
Kierkegaarda jedynym przedmiotem muzyki, rzeczywistością, do 
wyrażania której została ona powołana, jest szczególny typ bezpo
średniości:

„... duchowo jest ona tak określona, że znajduje się poza duchem, a więc 
zarazem poza językiem"11.

Absolutnym przedmiotem muzyki jest „genialność zmysłów", której 
idealnym upostaciowaniem jest Don Giovanni z opery Mozarta.

Mimo że muzyka jako szczególny „język" ma swój ograniczony 
obszar stosowalności, to jest jednak pewna okoliczność - tu Kierke
gaard kontestuje Kanta - która sprawia, że muzyka jest pośród innych 
sztuk najwyższa.

„Muzyka nie ma innego bytu poza chwilą, w której jest wykonywana; 
jeśli się też dobrze czyta nuty, ma się żywą wyobraźnię, nie da się zaprze
czyć, że muzyka czytana istnieje w sposób nieprawdziwy. Prawdziwie z 
istnieje tylko wtedy, gdy jest wykonywana. Mogłoby się to zdawać niedo
skonałością w zestawieniu z innymi sztukami, których dzieła mają 
trwały, istniejąc w tym co zmysłowe. Ale tak nie jest. Bo właśnie jest 
dowód, że muzyka jest sztuką wyższą i bardziej uduchowioną"12-

Mimo że nie dowiedzieliśmy się dlaczego tak właśnie jest, dlaczego 
chwilowość, bezpowrotna ulotność muzyki zaświadczać ma o jej °aJ 
wyższej duchowej naturze, to w całym swoim przewrotnie dia 
tycznym wywodzie, konserwuje i wzmacnia Kierkegaard romantycz 
ny pogląd o wyższości muzyki nad innymi sztukami.
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1 chociaż formalistyczna miotła Edwarda Hanslicka13 rozprawiła 
się dość skutecznie z pewną częścią romantycznej gadaniny o muzy
ce, zwłaszcza z jej napuszonym wielosłowiem i uczuciową nadczyn
nością (powtarzam: mam na myśli teksty o muzyce, a nie muzykę 
samą - to nieco inny problem), to zasadniczy zrąb romantycznej filo
zofii muzyki przetrwał w dziele Schopenhauera i Nietzschego. Obaj 
kontynuują - mimo że każdy na swój sposób - podstawowe odkrycia 
wczesnych romantyków.

Jeśli Steiner wspomina o „płomykach dyskursywnej iluminacji" 
pisarstwa muzycznego, to zwłaszcza dzieło Schopenhauera dostarcza 
w tym względzie wymownych przykładów. Dwa poświęcone muzy
ce rozdziały ze Świata jako woli i przedstawienia to równocześnie: 
i spójny, logiczny wywód o naturze muzyki, i namiętna laudacja na jej 
cześć. W hierarchii sztuk, muzyka bezapelacyjnie zajmuje tu miejsce
najwyższe:

„Jest ona zupełnie inna od pozostałych sztuk. Nie odkrywamy w niej 
żadnego naśladownictwa, żadnego powtórzenia idei jakichś istot na świę
cie; niemniej jest to sztuka tak wielka, tak niezwykle wspaniała, działa tak 
silnie na najgłębsze doznania człowieka, zostaje przez duszę tak całkowi
cie i głęboko zrozumiana jako język zupełnie ogólny, który wyrazistością 
przewyższa nawet wyrazistość świata naocznego, że musimy na pewno 
szukać w niej czegoś więcej niż exercitum arithmeticae occultum nescientis se 
numerare animi, jak o niej mówił Leibniz (,..)"14.
Schopenhauer mniej zajmuje się tym, jak muzyka oddziaływuje na 

słuchaczy, bardziej natomiast tym, jak ona znaczy, w jaki sposób ko
munikuje swój sens, jak przejawia się w niej funkcja wyrazu. Stara się 
określić jej bytowy fundament. Wielkość muzyki leży najpierw 

tym, że inaczej niż inne sztuki, które ukazują idee, czyli - w języku 
hopenhauerowskiej filozofii - poszczególne szczeble obiektywizacji 

woli, przedstawia ona bezpośrednio wolę samą. Objawia zatem świat 
^czy samych w sobie, sfere noumenalna. Muzyka wyraża każdora-

pojęcie formy u Hanslicka nie jest ani tak jednoznaczne, ani tak
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„Muzyka zatem, rozpatrywana jako wyraz świata, jest językiem 
w najwyższym stopniu ogólnym, który nawet do ogólności pojęć odnosi 
się mniej więcej tak, jak one do poszczególnych rzeczy. Ogólność jej nie 
jest jednak w żadnym wypadku pustą ogólnością abstrakcji, lecz ogólno
ścią zupełnie innego rodzaju i wiąże się z określonością"15.

15 Tamże, s. 405.
16 Tamże, s. 406-407.

Podejmuje tu Schopenhauer dwa romantyczne motywy: muzyki jako 
języka i muzyki jako ekspresji uczuć. Obydwie kwestie rozwiązuje po 
swojemu.

Muzyka jest językiem, ale tylko do pewnego stopnia. Ma zdolność 
odsłaniania świata znaczeń, ale czyni to inaczej niż język. Wykazuje 
zdecydowaną wyższość wobec języka pojęć:

„Melodie bowiem, podobnie jak abstrakcyjne pojęcia, są poniekąd 
abstraktem rzeczywistości. Ona mianowicie, czyli świat pojedynczych 
rzeczy, dostarcza tego, co naoczne, szczególne, indywidualne, czyli poje
dynczych przypadków, zarówno pojęciom w ich ogólności, jak melodii 
w jej ogólności, przy czym jednak obie te ogólności pod pewnym wzglę
dem przeciwstawiają się sobie, gdyż pojęcia zawierają tylko formy naj
pierw z naoczności wyabstrahowane, niejako zdartą z rzeczy zewnętrzną 
łupinę, czyli są właściwymi abstraktami, natomiast muzyka daje samo ją
dro, które poprzedza wszelki kształt, czyli serce rzeczy"16.

W nazywaniu i dotykaniu osnowy świata określony język pojęć, co 
paradoksalne, będzie zawsze uboższy w treść, niż nieokreślony język 
dźwięków. Język muska ledwie powierzchnię rzeczy. Muzyka, uni
kając właściwego mu zapośredniczenia, sięga głębiej, celuje od razu 
i bezpośrednio w istotę zjawisk, ujawniając ich ontyczną podstawę. 
Nic nie budzi takiej abominacji u Schopenhauera jak muzyka, która 
chce współzawodniczyć ze słowem. Właśnie wtedy, gdy stara się ona 
naśladować „muzyczność" słowa, nadmiernie dostosowywać do 
słów, traci swoją uprzywilejowaną pozycję. Na własne życzenie zrze
ka się roli, do której jest powołana: wyrażania niewyrażalnego.

Jeśli idzie o uczucia, Schopenhauer nie odrzuca w całości konceptu 
romantycznego, ale dość istotnie go modyfikuje. Muzyka nie wyraża juz, 
jak to czasem utrzymywano wcześniej, żadnych konkretnych uczuc. 
Nie wyraża tego oto konkretnego smutku czy radości, ale daje ich mu
zycznie wyabstrahowaną kondensację, uogólniony dźwiękowy destylat.
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„Wszystkie możliwe dążenia, wzruszenia i przejawy woli, wszystkie 
te procesy wewnątrz człowieka, które rozum obejmuje pojemnym, nega
tywnym pojęciem uczucia, dają się wyrazić przez niezliczone możliwe 
melodie, zawsze jednak tylko przez ogólność formy, bez materiału, zaw
sze tylko wedle rzeczy samej w sobie, nie wedle zjawiska, którego są nie
jako samą duszą bez ciała"17.

17 Tamże, s. 405.
tragedii czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff,

Muzyka staje się zatem czystą formą uczucia, która daje nam, słucha
jącym, bezpośredni wgląd w naturę woli.

Zauważmy na koniec, że przy takim maksymalistycznym jej ro
zumieniu, muzyka przejmuje tu w jakimś sensie funkcję filozofii. Jej 
podstawowe zadania nie są natury estetycznej, ale poznawczej. Toteż 
Schopenhauer trawestuje aforystyczną formułę Leibniza w taki oto 
sposób: muzyka jest nieświadomym metafizycznym ćwiczeniem du
szy, która nie wie, że filozofuje. Gdyby filozofia była w stanie wyja
śnić muzykę, powtórzyć w pojęciach to, co ona wyraża, dotknęłaby 
wówczas tajemnej esencji rzeczywistości.

Filozofia muzyki Nietzschego, w przeciwieństwie do dwóch zwar
tych i systematycznych rozdziałów z Schopenhauerowskiej summy, 
jest wielokształtna, fragmentaryczna, nie zawsze spójna, czasem sa- 
mosprzeczna. Trudno byłoby w paru akapitach oddać jej złożoność, 
prześledzić losy kolejnych zwrotów ideowych filozofa, zanalizować 
motywacje pojawiających się wciąż na nowo pomysłów. Ale też dla 
naszych skromnych potrzeb - określenia związków słowa i muzyki 
oraz nazwania jej istoty - nie ma takiej konieczności. Pomijając niuan
se, można zrekonstruować bez trudu szkielet Nietzscheańskiej estety
ki muzycznej. Jest to tym łatwiejsze, że zasadniczo powtarza on 
w dużej mierze pomysły poprzedników, aplikując je do zadań wła
snego projektu filozoficznego.

Generalnie, podziela Nietzsche w pełni pogląd Schopenhauera na 
temat metafizycznego wymiaru sztuki, wraz ze szczególnym 
uwzględnieniem roli muzyki pojętej jako korona sztuk. W Narodzinach 
tragedii, w przedmowie dedykowanej Wagnerowi, pisał: „przekonany 
jestem, iż sztuka jest najwyższem zadaniem i właściwą metafizyczną 
czynnością tego życia"18. Kto wie jednak, czy nie bardziej wprost i bez 
ideologicznych uwikłań, mówią na temat muzyki jego fragmenta

F. Nietzsche, . 
Warszawa 1907, s. 20
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ryczne zapiski z lat 1869-1875, niż przywoływane zazwyczaj na tę 
okoliczność Narodziny tragedii z ich koncesjami na rzecz Wagnera 
i jego koncepcji dramatu muzycznego? Zacznijmy od tych lapidar
nych notatek. W jednej z nich czytamy znajome frazy:

„Co czyni muzyka? Rozpuszcza naoczność w woli.
Zawiera ogólne formy wszelkich stanów pożądania, jest nieustannie 

symboliką popędów i jako taka w pełni i dla każdego zrozumiała 
w swych najprostszych formach (takt, rytm).

Jest więc zawsze ogólniejsza od każdego poszczególnego działania, 
a z tej racji lepiej dla nas zrozumiała od każdego poszczególnego działa
nia. Muzyka jest więc kluczem do dramatu"19.

19 F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1862-1875, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 205.

Początek jest jeszcze z Schopenhauera, zakończenie natomiast całe 
z ducha Nietzschego. Bardzo interesujące są jego uwagi na temat rela
cji języka i muzyki. Konstatuje Nietzsche fakt językopodobnej natury 
muzyki, podkreślając równocześnie jednowymiarowość języka dys- 
kursywnego, jego pośledniość wobec pełnej, poliwalentnej „mowy" 
muzyki. Wprowadza przy tym ważną dystynkcję między mową 
i pismem, między głosem i zapisem:

„Muzyka stanowi język zdolny do przybierania nieskończonej liczby 
znaczeń.

Język znaczy tylko poprzez pojęcia, a więc współczucie powstaje po
przez medium myśli. Stawia mu to pewne granice.

Dotyczy to tylko obiektywnego języka pisma, język mówiony tonuje, 
a dla przedstawianej treści uczuciowej przerwy, rytmy, tempi, siła i ak- 
centacja są w sumie symboliczne. Wszystko to przysługuje też muzyce. 
Najczęściej jednak uczucia nie uzewnętrzniają się poprzez słowa. Także 
zaś słowo tylko sugeruje, jest powierzchnią ruchomego morza, które bu
rzy się na głębinach. Tu leży granica dramatu słownego. Niezdolność do 
prezentacji rzeczy-obok-siebie" 20.

W Narodzinach tragedii rozwija Nietzsche tę myśl i ostatecznie sta
wia kropkę nad i: poezja, mimo że najbliższa duchowi muzyki, jest 
jednak wobec niej podległa. Nie może bowiem wypowiedzieć tego, 
do czego muzyka z samej swojej istoty jest predestynowana. Konkret 
języka zawsze przegrywa z uogólnionym znaczeniem dostarczanym 
przez muzykę:
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„Wszechsymbolice muzyki nie można w żaden sposób sprostać mową 
właśnie dlatego, że odnosi się ona symbolicznie do prasprzeczności i pra- 
bólu w sercu prajedni, symbolizuje zatem sferę, która jest nad wszelkiem 
zjawiskiem i przed wszelkiem zjawiskiem"21.

21F.Nietzsche, Narodziny..., s. 50-51.
22 Tamże, s. 148,149.
23 Tamże, s. 234.

Tak więc, muzyka nie tylko uogólnia, ale ma jeszcze moc łączenia 
przeciwieństw, wyrażania ich równocześnie, w jednym rzucie. Muzy
ka, jeśli w ogóle myśleć o niej w kategoriach językowych, byłaby tedy 
jakimś rodzajem języka pierwotnego, prajęzyka, poprzedzającego 
język pojęć. W przeciwieństwie do dramatu, „muzyka jest istotną ideą 
świata", prowadzi „w prawdziwą rzeczywistość, w serce świata"22. 
A zatem: muzyka jako źródło sensu. Ostateczna prapodstawa. Tajem
niczy Abgrund. Naprawdę, niedaleko stąd do myśli o narodzinach 
świata z ducha muzyki...

W innym jeszcze zapisie o muzyce dochodzi do głosu, znana 
z wielu innych, bardziej rozbudowanych sformułowań, krytyka cy
wilizacji naukowej, wedle Nietzschego, opartej na dominacji logosu 
i terrorze obiektywności. Podkreślam ten fakt, bo motyw to niezwykle 
ważny w rozważaniach Steinera:

„My w najwyższych zdolnościach muzyki widzimy jedyną nadzieję 
sztuki. Muzyka zrodziła nam ponownie mit; tym samym duch naukowy 
musiał ustąpić pola. We wszystkich sztukach jesteśmy krytykami, tu, 
w muzyce, jesteśmy jeszcze pełnymi żywymi ludźmi. Tu tkwią wszelkie 
nadzieje"23.

Nie są to, odnotujmy spostrzegawczo, jakieś nadzieje bliżej nieokre
ślone. Oczywiście, cała nadzieja w Wagnerze i w wagnerowskiej li
turgii celebrowanej w Bayreuth. Te słowa pisze jeszcze Nietzsche 
zadurzony w twórcy Parsifala, bezkrytycznie wierzący w jego dziejo
wą misję. Sądzę jednak, że tę entuzjastyczną charakterystkę sztuki 
Wagnera, można zasadnie rozszerzyć na sztukę dźwięków w ogóle. 
Nietzsche naprawdę dostrzegał w muzyce, sztuce wywodzącej się 
wprost z dionizyjskiego źródła, siłę zdolną ożywić trupa europejskiej 
kultury. To muzyka właśnie pozwala dostrzec (a raczej: usłyszeć - 
jakże okocentryczny jest nasz język!) dojmująco i bezpośrednio, grozę 
1 ^bezpieczeństwo przeżywanego świata. Muzyka ma moc zrywa
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nia poznawczych zasłon i nicowania przynoszących pociechę wizji. 
Jako ekstrakt prawdziwego życia, była bronią wymierzoną w zmur
szałe struktury logokracji. Receptą na konający logos chrześcijańskiej 
Europy miał być pogański melos sztuki dźwięków.

Lekcja jakiej udziela nam, współczesnym słuchaczom, romantycz
na refleksja nad muzyką - przy pominięciu nieistotnych w tym miej
scu odmienności poszczególnych ujęć - sprowadzałaby się do kilku 
elementarnych ustaleń:

1. Muzyka nie jest jedynie formalną grą układów dźwiękowych, dającą 
się w pełni opisać i zamknąć w terminach analizy muzykologicznej.

2. Muzyka jest sztuką wyrażającą. Przypomina pod tym względem język, 
ale nim nie jest, chyba że w przybliżonym, analogicznym trybie. Komuni
kuje co prawda „sens", ale czyni to inaczej niż język. Nie da się przypisać fi
gurom muzycznym żadnego trwałego znaczenia. Nie sposób skonstruować 
słownika dla „języka" muzycznego. Toteż niemożliwy jest przekład „zna
czeń" muzycznych na język dyskursywny; idiom muzyki jest nieprzetłuma
czalny na inne języki. Jest zatem muzyka rzeczywistością wyższego rzędu, 
operuje bowiem w rejonach, do których język nie ma wstępu.

3. Muzyka jest „językiem" doskonale wyrażającym emocje (w ogólnej, 
oczyszczonej formie), opisuje tedy świat „wewnętrzny"; ale może również 
dotykać „zewnętrza", wnikać wprost w podstawowe struktury rzeczywi
stości, które, ostatecznie, są natury duchowej. Muzyka jest zatem dźwię
kowym analogonem rzeczywistości, oddaje ją w całej jej pełni i skompli
kowaniu.

4. Sens muzyki nie ogranicza się do jej zadań estetycznych. Muzyka jest 
sztuką niosącą poznanie, ma realną, choć niemierzalną obiektywizującymi 
parametrami wartość poznawczą. Nie piękno zatem, tradycyjna kategoria 
estetyczna, jest tą wartością która charakteryzuje ją najlepiej, ale prawda. 
Przy czym, muzyka ujmuje i komunikuje ją, zdecydowanie w duchu an- 
tymimetycznym.

5. Muzyka ma/może mieć poważne funkcje kulturotwórcze i terapeu
tyczne. Przywraca wyobraźni wizję świata idealnego (Wackenroder). Za
wiesza działanie woli pomnażającej cierpienia (Schopenhauer). Wydoby
wa z sieci kulturowych iluzji (Nietzsche).

Wszystkie te wątki, acz w różny sposób: przetworzone, strawestowa- 
ne, przedefiniowane, pojawiają się w Rzeczywistych obecnościach. Za
nim powrócimy do Steinera, przyjrzyjmy się bliżej, jeszcze jednej po
staci, ważnej dla jego rozważań. Wobec przywołanych tu płomyków 
dyskursywnej iluminacji, byłby to ledwie przelotny ognik. W jego 
książce zaświecił raz jeden, na stronie 20.
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Lejtmotywy i mitemy

D.E: Czy są śpiewacy operowi, których szczególnie lubi Pan słuchać?
C. L.-S: Oczywiście: padam na kolana przed Elizabeth Schwarzkopf.
D. E.: A nie przed Callas?
C.L.-S: Przed Callas także.
Claude Lévi-Strauss, Didier Eribon, Z bliska i z oddali

Już w zbiorze wykładów, W zamku Sinobrodego, na stronach, w któ
rych mowa o trwałym w myśli europejskiej założeniu obwieszczają
cym prymat muzyki nad językiem (od orfików po Nietzschego [WzS, 
s. 138]), pojawia się dość zadziwiające odwołanie do Lévi-Straussa:

„W Mythologiques Lévi-Strauss stwierdził, że w melodii zawiera się 
klucz do mystère suprême de 1'homme. Spróbuj uchwycić zagadkę pomysłu 
melodycznego, naszego wyraźnie wyznaczającego poczucia harmonicz
nego akordu, a dotkniesz korzeni ludzkiej świadomości" [WzS, s. 138].

Cytacja z dzieła ojca-założyciela strukturalizmu w jego antropolo
gicznej odmianie - tutaj jeszcze w języku oryginału - powróci w nie
mal niezmienionej wersji w Rzeczywistych obecnościach, ale już w tłu
maczeniu:

„Stwierdzenie Claude'a Lévi-Straussa, że »wynalezienie melodii sta
nowi najwyższą tajemnicę człowieka«, jest moim zdaniem trzeźwą oczy-
wistością" [RO, s. 20].

Po francusku, przyznajmy, brzmi to lepiej. Trochę jak zaklęcie, jak 
liturgiczna inkantacja albo jak czarodziejska formuła otwierająca do
stęp do epistemologicznego Sezamu. Błyszczy światłem odkrycia 
i nazywa je po imieniu. Ma moc niepodważalnego pewnika. Ta for
muła, coś jak wzorzec metra z Sevres, sankcjonuje Steinerowski para
dygmat rozumienia muzyki. Zdziwienie bierze się stąd, że Steiner, tak 
mocno i konsekwentnie podkreślający swoje obrzydzenie do myśle- 
ma, które wywodzi się ze strukturalizmu, daje nagle posłuch papie
żowi tego kierunku. Steiner jednak wie co robi. W końcu niechęć nie- 
chęcią, ale papież jest przecież nieomylny! Ale i coś jeszcze: można 
odnieść wrażenie, że to trochę alibi dla filologa, który ma pełną świa
domość, że uprawiana przezeń profesja jest co najwyżej wiedzą, nig
dy nie osiągnie statusu Prawdziwej Nauki. A Claude Lévi-Strauss, na 

e 'Htuicyjnej, impresyjnej, wiecznie siebie niepewnej i intelektualnie 
r°zmemłanej wiedzy humanistycznej, to prawdziwa opoka: bo to 
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i Prawda, i Metoda, i Uczoność do kwadratu, i Nauka uprawiana more 
geométrico. Można tedy nie bawić się w żmudne i jałowe dowodzenia, 
ale po prostu ogłosić: Lévi-Strauss dixit. A my już sobie dopowiemy: 
no, skoro Lévi-Strauss...

Pomińmy jednak Steinerowską niekonsekwencję. Sprawa jest po
ważna, a i myśl Lévi-Straussa intrygująca. Warto zrobić parę kroków 
tropem wskazanym lakonicznie przez Steinera i zaraz przezeń porzu
conym. Bo rzecz nie dotyczy tylko owego lapidarnego bon motu na 
temat cudownego wynalazku melodii. Wzajemne związki obu bada
czy w odniesieniu do muzyki są znacznie bogatsze.

W rozmowach z Didier Eribonem, Lévi-Strauss całkiem niekon
wencjonalnie nawiązuje do uwagi Steinera o irytującym go fakcie 
wszechobecności muzyki w życiu codziennym, uczynieniu z niej 
dźwiękowej tapety. Lévi-Strauss nie wstydzi się przyznać, że muzyka 
jest przy nim nieustannie, towarzyszy mu również podczas pracy:

„Słucham jej cały czas, pracuję przy muzyce. Może to na mnie ściągnie 
naganę melomanów, którzy zarzuciliby mi robienie z muzyki podkłado
wego hałasu. Rzecz jest bardziej skomplikowana i trudno by mi było wy
tłumaczyć związek między moją pracą a muzyką, chyba że za pomocą ja
kiegoś porównania. Dlaczego akt zajmuje tak ważne miejsce w malar
stwie? Można by sądzić, że to z powodu wewnętrznego piękna ciała. 
Przyczyna wydaje mi się odmienna. Nawet najbardziej zdegustowanemu 
malarzowi, przyzwyczajonemu do pozujących modeli, nie może zabrak
nąć na widok pięknego ciała doświadczenia pewnej ekscytacji erotycznej. 
To lekkie rozdrażnienie stymuluje go i wyostrza percepcję; maluje lepiej. 
Świadomie lub nieświadomie, artysta poszukuje tego stanu łaski. Mój 
związek z muzyką jest tego samego rodzaju: lepiej myślę, słuchając jej. 
Relacja kontrapunktowa ustala się między artykulacją dyskursu muzycz
nego i nicią mojej refleksji. Już to idą razem, już to rozchodzą się, potem 
wreszcie zbiegają. Ileż to razy zauważyłem - ale po fakcie - że słuchając 
jakiegoś dzieła, przestawałem go słuchać, gdy wyłaniała się jakaś idea! Po 
tym czasowym oddzieleniu, które czyniło ją autonomiczną, moja myśl na 
nowo puszcza się w ruch nad dziełem, jak gdyby dyskurs mentalny za
stąpił na chwilę dyskurs muzyczny, nadal z nim współdziałając"24.

24 C. Lévi-Strauss, D. Eribon, Z bliska i z oddali, przeł. K. Kocjan, Łódź 1994,

Trzy fakty godne są tu zauważenia. Obecność Erosa w spotkaniu 
z muzyką (do tego wątku przyjdzie jeszcze wrócić). Muzyka jako 
medium wyzwalające twórczość. Związek między muzyką i myśle
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niem, paralelność frazy muzycznej i frazy myślowej. Ten ostatni temat 
(w muzycznym rozumieniu słowa) podejmuje Lévi-Strauss w pomni
kowych Mythologiques.

Mythologiques to w zasadzie rozpisana na cztery tomy wielka po
chwała muzyki. Muzyka przenika tu całe dzieło, organizuje układ 
formalny całości. Dokładnie jak dzieło operowe: rozpoczyna się Uwer
turą, kończy Finałem. Ale nie tylko tytuły rozdziałów - Fuga pięciu 
zmysłów, Sonata dobrych manier itp. - są dowodem na mocne zakorze
nienie tej pracy w materii muzycznej. Pojawiające się tu terminy mu
zyczne, to coś więcej niż efektowne i poręczne metafory, okazjonalnie 
przyczepione do analizowanego materiału mitycznego. Wyraźnie 
rezygnuje tu Lévi-Strauss z wcześniej sygnalizowanego rozumienia 
mitu w oparciu o model lingwistyczny25.

25 Por. E. Mieletynski, Poetyka mitu, przel. J. Dancygier, przedmowa M.R. 
Mayenowa, Warszawa 1981, s. 103.

26 Tamże, s. 205.

Lévi-Strauss stara się na różne sposoby opisać i przeniknąć związ
ki łączące mit i muzykę. Ważną rolę w śledzeniu tych związków ode
grała bardzo wczesna fascynacja muzyką Wagnera. Francuski antro
polog podejmuje tu problem, jak widzieliśmy, zauważony i dobrze 
rozpoznany przez wczesnego Nietzschego:

„Wagner odegrał zasadniczą rolę w moim wychowaniu intelektual
nym i w mojej skłonności do mitów, nawet jeśli uświadomiłem to sobie na 
długo po mych latach dziecinnych, kiedy to rodzice odprowadzali mnie 
do Opery. Wagner nie tylko zbudował swe opery na mitach, ale zapropo
nował ich segmentację - co użycie leitmotivôw czyni wyraźnym: leitmotiv 
prefiguruje mitem. Ponadto kontrapunkt leitmotivôw i wiersza dopełnia 
swego rodzaju analizę strukturalną, ponieważ nakłada on, przez przesu
wanie się i przemieszczenia, momenty intrygi, które w przeciwnym razie 
następowałyby po sobie tylko w czasie. Już to leitmotiv muzyczny 
i wiersz zbiegają się ze sobą; już to leitmotiv przypomina jakiś epizod bę
dący w strukturalnym związku z tym, którego jest się świadkiem, nieza
leżnie czy przez analogię czy przez kontrast"26.

Tak wyglądały narodziny antropologii strukturalnej z ducha wa- 
gneryzmu. Inkorporowane przez młodego wagnerystę treści mu
zyczne, zepchnięte w początkach pracy nad mitologiami w podświa
domość, miały się odezwać wiele lat później. Struktura dramatu mu
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zycznego umożliwiła Lévi-Straussowi lepsze, jak sam twierdzi, zro
zumienie struktury narracji mitycznych.

Podstawa wywodu Lévi-Straussa tkwi w twierdzeniu, że muzyka 
i mit są zjawiskami z tego samego porządku. Pokrewieństwo bierze 
się stąd, że tak muzyka jak i mit są językami, ale bardzo szczegól
nego rodzaju. Obydwa bowiem przekraczają poziom języka arty
kułowanego27. Paralelnie do językowych fonemów, Lévi-Strauss 
proponuje wyróżnienie w „tekście" muzycznym sonemów, a więc 
najmniejszych jednostek, które same w sobie nie mają żadnego 
„znaczenia" (pojedyncza nuta), nabywają je dopiero poprzez zajęcie 
miejsca w określonej sekwencji dźwięków28. Muzykę i mit łączy i to, 
że choć rozwijają się w czasie, to służą temu, by czas powstrzymać 
Są maszynami do unieruchomiania czasu. Wymiar diachroniczny 
nieustannie przeplata się tu z planem synchronicznym. Mit, rozło
żony na czynniki pierwsze, rozpisany na wiązki mitemów, może być 
czytany dokładnie tak samo, jak „tekst" partytury: linearnie (melo
dycznie), respektując chronologię wydarzeń, i przekrojowo (harmo
nicznie), oddając pokrewieństwa i współbrzmienia motywów. Prócz 
tego, w muzyce i w mitach następuje charakterystyczne odwrócenie 
relacji nadawca-odbiorca. W języku mówionym, to nadawca decy
duje o treści komunikatu; słuchając muzyki czy mitu, to słuchacz 
nadaje znaczenie temu, co odbiera29. Warto w tym miejscu wspo
mnieć o jeszcze jednej fascynującej paraleli, na którą zwrócił uwagę 
Jurij Łotman, badacz, podobnie jak Lévi-Strauss, wywodzący się 
z kręgu strukturalno-semiotycznego myślenia o kulturze. Łotman 
eksponuje, w dość szczególnym dla nas kontekście, wyjątkowość 

27 C. Lévi-Strauss, Mythologiques I: Le cru et le cuit, Paris 1964,1.1, s. 24; Oda™ 
Paz polemizuje z tą tezą, twierdząc, że aby coś przekroczyć, trzeba to najpierw 
osiągnąć, muzyka natomiast nigdy nie przekracza języka artykułowanego, bo po 
prostu nigdy do tego poziomu nie dochodzi. O „językowym" charakterze muzyki 
można mówić tylko per analogiom, O. Paz, Lévi-Strauss albo Nowa Uczta Ezopa, przeł 
P. Fomelski, Kraków 1997, s. 52.

28 C. Lévi-Strauss, Myth and Meaning. Cracking the Code of Culture, forwar 
W. Doniger, New York 1985, s. 52.

29 Podobną intuicję zanotował w swoim dzienniku Witold Lutosławski: ,1 
raz tysięczny: muzyka nie wyraża żadnych określonych uczuć, stanowi tyli® 
ramy formalne (pokr. D.C.), w które przy jej odtwarzaniu każdy wlewa swop 
własne emocje; takie, na jakie go stać. Stąd bardzo proste wytłumaczenie łez ge® 
powców słuchających Mozarta", por. Lutosławski. Homagium, Warszawa 1996, s. w
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snu jako specyficznego, niedookreślonego semantycznie, a przecież 
wielce znaczącego języka:

„Marzenie senne wyróżnia się wielojęzycznością. (...) Jest to »nierze
czywista rzeczywistość«. (...) Sen potrzebuje interpretatora: obojętne, czy 
nim będzie współczesny psycholog, czy pogański kapłan. Sen posiada 
jeszcze jedną właściwość: jest indywidualny, nie można przeniknąć do 
cudzego snu. Zatem jest to »język dla jednego człowieka«. Z tym jest rów
nież związane maksymalne utrudnienie komunikacyjnej funkqi tego języ
ka: opowiedzieć sen jest tak samo trudno, jak, dajmy na to, opowiedzieć 
słowami utwór muzyczny"30 (podkr. D.C.).

Prócz tego, mocno podkreśla Lévi-Strauss somatyczne, fizjologicz
ne wręcz oddziaływanie muzyki i mitu. Specyficzna, rytmicznie upo
rządkowana narracja muzyczna i mityczna wywiera wpływ na pewne 
ośrodki w mózgu, dając w efekcie pobudzenia natury emocjonalnej, 
ale i intelektualnej. Zaskakująco w tym kontekście podobne, 
przy oczywistej różnicy językowych ujęć, są w tym miejscu uwagi 
Lévi-Straussa i Nietzschego31. Obaj podkreślają, że muzyka angażuje 
nie poszczególne władze poznawcze, ale, by tak rzec, całego czło
wieka.

Precyzyjna analiza strukturalna muzyki i mitu, charakterystyka 
powtórzeń i wariacji tematycznych miałaby wydobyć na powierzch
nię nieświadome zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu. Z intere- 
sującego nas punktu widzenia, bardziej niż pożytki - rzeczywiste czy 
domniemane - jakie można osiągnąć z analizy formalnej tych zjawisk, 
istotne jest co innego: podkreślana przez Lévi-Straussa ich kulturowa 
wymienność, mająca swe źródło w pokrewieństwie strukturalnym. 
W niezwykle frapującym wywodzie, Lévi-Strauss zwraca uwagę, że 
na pewnym etapie europejskiej historii dochodzi do wyraźnego osła
bienia myśli mitycznej - ów proces ma miejsce w wieku XVII - przy 
jednoczesnym uaktywnieniu się refleksji naukowej i ekspresji powie- 

2q^° ^otmarV Kultura i eksplozja, przeł. i wstęp B. Żyłko, Warszawa 1988, s. 199-

31 »1 oto pytam: czego żąda całe moje ciało od muzyki w ogóle? Sądzę, że ulgi: 
jakby lekkie, śmiałe, swawolne, pewne siebie rytmy miały przyspieszać 

wszystkie funkcye zwierzęce: tak jakby złote, dobre, łagodne harmonie pozłacać 
n°aly spiżowe, ołowiane życie", F. Nietzsche, Wiedza radosna, przeł. L. Staff, 
Warszawa 1907, s. 338.
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„W tym czasie jesteśmy świadkami innego zjawiska, które uważam 
za ściśle związane z poprzednim: narodzin tego, co nazywa się wielką 
formą muzyczną, która, jak mi się zdaje, »odzyskuje« struktury myśli 
mitycznej. Sposoby myślenia popadłe w zapomnienie w sferze wyraża
nia rzeczywistości, zawsze obecne w nieświadomości, szukają nowego 
zastosowania. Nie artykułują już znaczeń, ale dźwięki. I z ich dawnego 
użycia wynika, że dźwięki tak artykułowane zyskują dla nas jakieś zna
czenie"32.

32 C. Lévi-Strauss, D. Eribon, Z bliska..., s. 206; warto zaznaczyć, że podobnie 
o związku muzyki i mitologii pisał Karl Kerényi, wychodząc w swoim myślę™11 
z zupełnie innych przesłanek: „Mitologia, zupełnie tak samo jak muzyka, może 
być bardziej lub mniej zgodna ze swoim czasem. Mogą być czasy, które to cos 
największego, co »myślały«, zdolne są wyrazić tylko w muzyce. Ale to coś naj
większego jest w tym przypadku właśnie czymś takim, co jedynie w muzyce może 
być wyrażone", K. Kerényi, Czym jest mitologia, przeł. I. Krońska, „Twórczo ■ |

Chciałoby się rzec: nic w kulturze nie ginie. Muzyka intensywnie 
wchodzi na miejsce opuszczone przez mit. Zaczyna pełnić w myśle
niu europejskim funkcje, które wcześniej spełniał wzorzec mityczny. 
Zaburzona homeostaza kultury zostaje, dzięki muzyce, przywrócona. 
I naprawdę, nie interesuje mnie w tym miejscu, czy Lévi-Strauss 
ma rację, czy jego wyjaśnienie doniosłego dla Europy przełomu 
mentalnego jest metodologicznie poprawne, a z punktu widzenia 
historyka kultury, przynajmniej: prawdopodobne. Fascynujące jest już 
samo pojawienie się takiej propozycji intelektualnej: dostrzeżenie 
w muzyce środka przywracającego kulturze zachwianą równowagę 
organizujących ją podstawowych elementów. Powrót, przez muzykę, 
do fundamentów, które wraz z cywilizacyjnym rozwojem uległy 
nadwątleniu.

Warto tu odnotować jeszcze na marginesie, że uwagi Lévi- 
-Straussa służyć również mogą jako wygodne alibi dla niniejszych 
rozważań. To na wypadek, gdyby ktoś znienacka zapytał, czy an
tropolog naprawdę nie ma już nic lepszego do roboty od zajmowa
nia się muzyką.

2/1973, s. 90.
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Po Babel

Na afiszu przy drzwiach kościoła, zapowiadającym 
Sztukę fugi, ktoś nagryzmolił wielkimi literami: 
BÓG UMARŁ. I to w związku z muzykiem 
zaświadczającym, że Bóg, jeśli nawet zmarł, może 
zmartwychwstać - właśnie w czasie, gdy słuchamy 
jakiejś kantaty bądź fugi!
Emil Cioran, O niedogodności narodzin

Czy można napisać coś o muzyce? Jak widać: można. Czy można 
wysłowić adekwatnie to, „o co chodzi" w muzyce? Nie można. Stei- 
ner świadom jest w pełni tej antynomii. Cała jego książka na niej się 
opiera. Stwierdza on, z jednej strony, że niewiele, bądź zgoła nic na 
temat muzyki powiedzieć się nie da, że język raczej przesłania niż 
odkrywa to, co w niej najważniejsze, a z drugiej strony, mnoży słowa, 
ujęcia, przybliżenia, stara się nieustannie o jak najlepsze, najbardziej 
precyzyjne wydobycie i nazwanie muzycznej esencji. Przez całe 191 
stron swojej książki, Steiner nic przecież innego nie mówi jak tylko 
to, że o muzyce mówić się nie da. To jakby rozpisana na szereg gło
sów wariacja potwierdzająca trafność epigramatycznej „definicji" 
muzyki, którą znajdujemy u Rilkego: „Muzyko... Mowo, gdzie mo
wy/ kończą się "33. Wariacja, która kończy się ścianą. O co w tym 
wszystkim chodzi?

33 R.M. Rilke, Muzyka [w:] tegoż, Poezje, wybrał, przełożył i posłowiem opa- 
trzył M. Jastrun, Kraków 1987, s. 347. Przekład angielski mówi raczej o języku: 
Music... Language where/language ends, R.M. Rilke, Music, przeł. R. Bly [w:] „Para- 
“°la , vol. V, nr 2/1980, s. 59; Niezwykle zabawną, acz kuriozalną, jest próba 
Anthony Burgessa przekładu na „muzykę" słów I części, sławnego Allegro molto, 
2 Symfonii g-moll Mozarta (K. 550). Przez swoją skrajność, unaocznia ona darem
ność szukania dla dźwięków muzyki słownego ekwiwalentu, wyraźnie stawia 
nas' czytelników i słuchaczy, wobec granicy nie do przebycia: „The squarecut 
Pattern of carpet. Squarecut the carpet's pattern. Pattern the cut square carpet, 
«etching from open door to windows. Soon, if not burned, ripped, merely pur- 
oined, as well all too likely, other feet would, other feet would tread. He himself, 
.e himself, he he himself trod in the glum morning"... I tak dalej, w tym duchu..., 

■ Burgess, Mozart & Wolf Gang, Vintage, London 1992, s. 81; w sprawie związków 
Puezji z muzyką por. J. Błoński, Ut musica poesis?, „Twórczość", 9/1980, s. 110-122.
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Co kilka stron, w refrenicznych nawrotach, pojawia się u Steinera 
znajoma i rozpoznawalna formuła: „obraz, sonata, wiersz". Nic 
w tym dziwnego. Swoją, teologiczną u korzeni, koncepcję estetyki, 
rozciąga on na całą sztukę, na wszystkie te działania, które obejmuje 
i zawiera w sobie grecki rzeczownik poiesis. Każda z jej ekspre
sji, choć organicznie zanurzona w materii, w dotykalnym, widzial
nym i słyszalnym, ostatecznie okazuje się jakąś mową transcenden
cji, epifanią Innego: „wierzę, iż poezja, sztuka i muzyka zbliżają 
nas bardziej bezpośrednio do tego w istnieniu, co nie jest nasze" 
[RO, s. 187]. I chociaż ów powracający refren pozwala zasadnie są
dzić, że dla Steinera wszystkie sztuki są równe, to nie da się jednak
że zaprzeczyć, że w końcowych, kulminacyjnych (również i drama
turgicznie) fragmentach książki, jedna z nich jest wyraźnie rów
niejsza:

„Muzyka i metafizyka, w swym najbardziej rdzennym sensie, mu
zyka i odczucie religijne, są w zasadzie nierozłączne. I to właśnie 
w muzyce, i poprzez muzykę znajdujemy się najbardziej bezpośred
nio (wszystkie podkr. D.C.) w obecności logicznie i werbalnie niewy
rażalnej, lecz całkowicie namacalnej energii istnienia, która komuni
kuje naszym zmysłom i naszej refleksji tę odrobinę, jaką zdolni jeste
śmy pojąć z nagiego cudu życia. Uważam, iż muzyka jest nazywaniem 
nazywania życia. Jest odruchem sakramentalnym, nie mieszczącym się 
w jakiejkolwiek liturgicznej czy teologicznej konkretyzacji. Lub, jak 
powiedział Leibniz, »muzyka jest tajemną arytmetyką ducha nieświa
domego faktu, że liczy« (...).

Dlatego w swojej argumentacji przeznaczyłem dla muzyki miejsce 
centralne" [R.O, s. 178],

W dalszej części, zapewnia Steiner kolejny raz, że muzyka nie 
transponuje się w żadne struktury logiczne (chyba że, za Levi- 
-Straussem przyjmiemy, że jest to logika mityczna) czy konstrukcje 
werbalne. Zapewne, można by się spierać, czy forma, którą znajduje
my w muzyce („W muzyce forma jest treścią, treść formą" [R0< 
s. 179]) jest bardziej oporna na dyskursywny przekład niż forma, któ
rą spotykamy w wierszu czy w obrazie. Czy naprawdę można opo
wiedzieć „własnymi słowami" Celana, czy można przełożyć na słowa 
Cezanne'a? Czy jest to zadanie łatwiejsze niż opowieść o formie 
w muzyce? Czy w wierszu i obrazie, gdy chodzi o to, co w nich idio- 
matyczne, forma również nie jest treścią, a treść formą? Przy pewnym 
rozumieniu „formy" obecnej w dziele sztuki, zadanie translatorskie 
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okaże się równie beznadziejne we wszystkich tych przypadkach34. 
Zostawiamy jednak spory (bo nie o nie tu przede wszystkim chodzi), 
powracając do rekonstrukcji poglądów Steinera na muzykę. Sięgnijmy 
jeszcze raz do tekstu.

34 Por. np. rozumienie formy zaproponowane przez Wiesława Juszczaka, 
iQt>!USZCZa^' ^asł°na w rajskie ptaki albo o granicach „okresu powieści", Warszawa 
1781, s. 49-52.

Widać wyraźnie, w którą stronę zmierza jego myśl. Podkreśla on, 
że w odniesieniu do muzyki, w mówieniu o niej, najczęściej bywamy 
zanadto „ludzcy", arcyludzcy. Pochłonięci roztrząsaniem i analizą 
tego, co da się pojąć i opisać, tracimy z oczu (i uszu!), to co najważ
niejsze: zapominamy nieustannie o jej nieludzkim pochodzeniu. 
W spostrzeżeniu, które gładko sprzymierza Kiekegaarda z Schopen
hauerem, Steiner przypomina o władztwie, jakie muzyka ma nad 
nami, bez względu na to z jakiego - demonicznego czy boskiego - 
źródła ono pochodzi [RO, s. 179]. Temperatura rośnie. W akapicie 
podsumowującym Steinerowską metafizykę muzyki czytamy:

„Muzyka jest ostateczną materializacją tego wszystkiego, co usiłowa
łem zasugerować na temat rzeczywistej obecności w znaczeniu, wówczas 
gdy obecności tej nie sposób ani ukazać analitycznie, ani sparafrazować. 
Muzyka wnosi do naszego codziennego życia bezpośrednie spotkanie 
z logiką sensu innego niż sens rozumu. Jest to bez wątpienia najpraw
dziwsze ze znanych określeń logiki aktywnie obecnej w źródłach istnie
nia, logiki tworzącej żywotne dla nas formy. Muzyka celebruje tajemnicę 
przeczuwania transcendencji, począwszy od pieśni Orfeusza, kontr- 
-twórczych wobec śmierci, do Missa Solemnis, od późnych sonat fortepia
nowych Schuberta do Mojżesza i Arona Schoenberga i Quatuor pour la fin du 
temps Messiaena. Nie sposób zliczyć tych wszystkich przypadków, kiedy 
pomiędzy takim celebrowaniem a religią zadzierzgnęła się oczywista 
więź. Jednak najważniejsza z tych więzi dalece wykracza poza wszelki re
ligijny motyw czy pretekst. Muzyka sprawia, w sposób tak oczywisty, że 
każda próba jego określenia przypomina zużytą kliszę, a jednocześnie 
w sposób nieokreślony i przepotężny zarazem, że w nasze istnienie jako 
ludzi władne jest wkroczyć to, co mieści się poza granicą werbalizaqi, co 
przewyższa naszą zdolność analizy. Muzyka jest wyraźnie nie ograniczo
na przez świat, bowiem ten ostatni podlega naukowemu opisowi i prak
tycznemu ujarzmieniu. Znaczenia muzyki są transcendentne (wszystkie 
podkr. D.C.). Od dawna była ona - i jest nadal - niepisaną teologią tych, 
którym brak lub którzy odrzucają wszelkie formalne credo. Spróbujmy 
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przedstawić to odwrotnie: dla wielu ludzi religia to muzyka, w którą 
uwierzyli. W ekstazach muzyki pop i rock takie utożsamienie szczególnie 
rzuca się w oczy" [s. 179-180].

W ekstazach opisu tego stanu rzeczy - również.
Muzyka, wychodząc w swej warstwie akustycznej z „ tego świata", 

celuje więc wprost w „inną" rzeczywistość, przez „ten świat" nie
ograniczoną. Będąc w istocie fenomenem słuchowym, przebija zmy
słową powłokę świata. Dotyka obszaru opisywanego przez Rudolfa 
Otto jako ganz andere?5. Albo: jest tym, co Gerardus van der Leeuw 
określił w swej teologii estetyki muzycznej jako „muzykę, która jest 
czymś więcej niż muzyką"36, a więc tym, co język mistyków nazywał 
słowem canor - niebiańskim śpiewem. W obliczu metafizycznej 
w swym rdzeniu, choć nieograniczonej do żadnej liturgii czy konfesji 
muzyki, stajemy wprost wobec przebłysku Rzeczywistej Obecności. 
Podobnie, jak widzieliśmy, mówili już, choć nieco innym językiem, 
i Wackenroder, i Schopenhauer, i Nietzsche. To tropy, na które wska
zał sam Steiner.

35 „(...) Schematyzacja elementu irracjonalnego muzyki dzięki przeżywaniu je] 
przez człowieka udaje się tylko na pewnych odcinkach i wyrywkowo, właśnie 
dlatego, że muzyka sama w sobie nie ma bynajmniej za swą treść serca ludzkiego 
ani też tylko jakiegoś drugiego narzecza swego wyrazu obok tego zwykłego, lecz 
właśnie jest także »czymś innym«, czymś, co dzięki podobieństwu spotyka się 
z tamtym na pewnych odcinkach, ale nie zlewa się z nim w wielkich i bezpośred
nich związkach", R. Otto, Świętość, Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosu
nek do elementów racjonalnych, Warszawa 1968, s. 84; o metafizycznym wymiarze 
muzyki zob. liczne teksty i książki Bohdana Pocieja, szczególnie porządkujący 
artykuł: Inspiracja religijna w muzyce [w:] W kierunku religijności, red. B. Bejze, War-

Jest jednak myśliciel - czasowo i językowo znacznie mu bliższy od 
wspomnianych, którego Steiner w książce nie wymienia, a którego 
myślenie o muzyce wykazuje daleko idące, uderzające wręcz zbieżno
ści z jego rozpoznaniem. To Emil Cioran. Poza podobnym, cholerycz
nym temperamentem i skłonnością do stylistycznej ascezy, w zasa
dzie wszystko ich dzieli. Czy może zaistnieć choćby cień porozumie
nia pomiędzy teologicznie motywowaną refleksją nad „rzeczywistymi 
obecnościami", a myślą, która przez lata wyżywa się w filozoficznej 
celebracji słowa „Nic"?; pomiędzy obrońcą europejskiego kanonu 

szawa 1983, s. 328-357.
36 G. van der Leeuw, Sacred and Profane Beauty. The Holy in Art, preface 

M. Eliade, transl. D.E. Green, London 1963, s. 261.



His Master's Voice? O muzyce u Steinera 303

kultury, a ironicznym prześmiewcą zachodniego dziedzictwa? Teo
retycznie nie. Ale, ufam tu w ciemno Steinerowi, teorie - jak kłamstwa 
- mają krótkie nogi. Przyjrzyjmy się raczej tekstom.

Oczywiście, Steiner, czciciel klasyków, nigdy by się nie zgodził 
z surrealnym żartem Ciorana, że gdy chodzi o głębszy, filozoficzny 
wgląd w rzeczywistość, podobne funkcje jak lektura Platona, może 
spełniać dźwięk saksofonu37. Ale, co do reszty... Bliskie zapewne 
Steinerowi, wywodzącemu się w części z Schopenhauera, byłoby, 
cytowane przez Ciorana twierdzenie Camapa, o tym że metafizycy, to 
muzycy bez talentu do muzyki38. Są i poważniejsze filiacje.

37 „Po co wczytywać się w Platona, skoro saksofon też może nas otworzyć na 
jnny świat?", Z Cioranem rozmawia Benjamin lory [w:] Rozmowy z Cioranem, przeł. 
1- Kania, Warszawa 1999, s. 170.

Z Cioranem rozmawia Louis Jorge Jalfen [w:] Rozmowy..., s. 86.
Z Cioranem rozmawia Michael Jakob [w:] Rozmowy..., s. 246.

Lament Steinera nad niedostawaniem słowa do muzyki, nad nie- 
redukowalną ułomnością językowych ujęć muzyki, u Ciorana uzy
skuje jeszcze radykalniejszą, trudno ukryć, że konsekwentniejszą, 
postać:

„Przestałem pisać, uważam, że nie warto tego ciągnąć dalej, ale tę po
suchę wypełnia muzyka. Życie bez muzyki jest dla mnie naprawdę ab
surdem. No i nie ma potrzeby pisania, skoro nie możemy przełożyć na 
słowa odczucia o charakterze muzycznym. Nic więc z tego, co jest sensem 
muzyki, nie przechodzi do pisarstwa. Jeśli tak, to po co pisać?"39

To Cioran byłby przykładem, modelowym wręcz, jednego z tych, 
wspomnianych przez Steinera, wierzących inaczej, dla których muzy
ka jest przebraną teologią. I myślę, że ten ostatni, wykazałby więcej 
poczucia humoru i zmysłu ironii niż Zygmunt Kubiak (patrz: redak
cyjna dyskusja), czytając taką oto deklarację wiary rumuńskiego my-

„Bez Bacha Bóg byłby pomniejszony. Bez Bacha Bóg byłby figurą trze- 
cioplanową. Bach to jedyna rzecz napełniająca nas przeświadczeniem, że 
wszechświat nie jest dziełem chybionym. Wszystko w nim jest głębokie, 
rzeczywiste, nie udawane. Po Bachu Liszt jest nie do zniesienia. Jeśli ist
nieje absolut, jest nim Bach. Takiego wrażenia nie może dać dzieło literac
kie, bo u Bacha nie ma języka. U Bacha są co prawda teksty, ale nieszcze
gólne. Dźwięk jest wszystkim. Bach nadaje sens religii. Nadweręża wy
obrażenie tamtej strony jako nicości. Nie wszystko jest złudzeniem, gdy 
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słucha się tego wezwania. Ale to jedynie Bach, tylko Bach to sprawia; 
w życiu był człowiekiem przeciętnym. Bez Bacha byłbym nihilistą abso
lutnym"40.

40 Z Cioranem rozmawia Benjamin Ivry [w:] Rozmowy..., s. 170-171.
41 Z Cioranem rozmawia Sylvie Jaudeau [w:] Rozmowy..., s. 186-187.

Czy naprawdę tak trudno dostrzec w tym „bluźnierstwie", w tej po
zornej negacji, przewrotną afirmację wyższego porządku. Scepty
cyzm, w takiej postaci, w jakiej znajdujemy go u Ciorana, jest w istocie 
- czy koniecznie trzeba powtarzać stary banał - pewną postacią mi
styki.

W innym miejscu Cioran wraca do tego wyznania wiary w muzy
kę. Zaskakujące jest przy tym podobieństwo między opisanym przez 
Steinera doświadczeniem muzyki, kontemplacyjnym zatopieniem się 
w niej, a nazwaniem przez Ciorana, tego wyjątkowego w porządku 
poznawczym doznania, odmianą przeżycia mistycznego. A kiedy 
Cioran opisuje muzykę jako „język transcendencji", podobieństwo 
przechodzi w głos brzmiący ze Steinerem unisono:

„To jedyna sztuka nadająca sens słowu »absolut«. Jest to absolut prze
żyty, jakkolwiek przeżyty za pośrednictwem ogromnej iluzji, bo rozwiewa 
się z chwilą nastania ciszy. Absolut efemeryczny, w sumie paradoks. To 
doświadczenie, żeby mogło się utrwalić, musi być ponawiane w nieskoń
czoność, podobnie jak przeżycie mistyczne, którego ślad ginie z chwilą, 
gdy ponownie włączamy się w powszedniość. (...) W nocy nabiera ona 
[muzyka] jakiegoś niezwykłego wymiaru. Ekstaza muzyczna łączy się 
z ekstazą mistyczną. Czujemy, że docieramy do jakiejś granicy, że nie 
można już poza nią wyjść. Nic innego już się nie liczy i nie istnieje. Zanu
rzeni jesteśmy w jakimś świecie upajająco wręcz czystym. Muzyka jest ję
zykiem transcendencji. Tłumaczy to tajemne więzi, jakie rodzi ona między 
ludami. Zanurza ich w świat, w którym granice przestają istnieć"41.

Jak cytaty, żywcem wyjęte ze Steinera, brzmią uwagi Ciorana 
o tajemniczym, całkiem innym, z innego porządku pochodzącym „ję
zyku" muzyki. Zrzyma się on na Prousta, który przy całej swojej 
subtelności, nie przekroczył jednak w swoim rozumieniu muzyki 
poziomu estetycznego:

„Prawdziwego niepokoju metafizycznego nie znał. Jego przeżycia 
muzyczne zawsze łączą się z jego historią osobistą. Nie wyrywają go one 
z jego życia - z życia po prostu. W świat muzyki wkraczamy naprawdę 
tylko wówczas, gdy wychodzimy poza to, co ludzkie. Muzyka jest świa
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tem nieskończenie realnym, choć niepochwytnym i zwiewnym. Ktoś, kto 
będąc wrażliwy na jej magię, nie potrafi w ten świat przeniknąć, pozbawia 
się wręcz racji istnienia. Najwyższe jest mu niedostępne. Rozumieją ją tyl
ko ci, którym jest niezbędna. Muzyka musi cię przyprawiać o szaleństwo, 
inaczej jest niczym"42.

12 Tamże, s. 187.
43 P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1984,

Uderzające jest istnienie „miejsc wspólnych" w wypowiedziach 
o muzyce Ciorana i Steinera. Muzyka jako świat istniejący w sposób 
rzeczywisty. Jako to, co naprawdę, w mocnym, ontologicznym sensie 
słowa: jest. Mimo swej znikliwej natury, eterycznej niepochwytności, 
to świat o mocnej bytowej konsystencji. Słuchanie muzyki jako dające 
się porównać jedynie z przeżyciem mistycznym, intensywne do
świadczenie pełni. I wreszcie: Muzyka jako jedno z imion - najważ
niejsze! - transcendencji.

Dochodzimy w tych rozważaniach do punktu chyba najbardziej 
ryzykownego. Nie ma co kluczyć w niedopowiedzeniach i mglistych 
sugestiach. Powiem wprost: czytając, pisane eon fuoco, wywody Stei
nera na temat osobliwości muzyki, jej metafizycznego rdzenia, o tym, 
że na zdrowy rozum czegoś takiego w przyrodzie być nie powinno, 
a mimo wszystko jest, nieodmiennie przywoływałem w pamięci ten 
niezwykły sylogizm zapisany przez ojca Pawła Florenskiego w Ikono
stasie, na marginesie jego uwag o teologii ikony; wnioskowanie, któ
rego „logika" jest równie zniewalająca, jak jego objawiająca prostota:

„Ze wszystkich dowodów filozoficznych na istnienie Boga najbardziej 
przekonywająco brzmi właśnie ten, o którym nawet nie wspomina się 
w podręcznikach. Można go na przykład sprowadzić do następującego 
wnioskowania: »Jest Trójca Rublowa, a więc jest Bóg«"43.

Czy nie jest tak, że Steiner, świecki teolog, konstruuje, nie wprost 
oczywiście, podobny „dowód" na istnienie Transcendencji? Tyle że 
w jego wypadku ikonę zastępuje muzyka. Naśladując Florenskiego, ale 
i Ciorana (czy nie dziwne to sąsiedztwo?), finał jego rozważań mógł
by tedy zabrzmieć, na przykład tak: „Jest Kunst der Fuge Bacha, a więc 
jest Bóg". Tak czy inaczej, w konsekwencji, byłby to Deus ex musicae. 
Można by powiedzieć, że w muzyce usłyszał Steiner „dowód" na 
realność głosu płynącego z całkiem innego świata. Krokiem dalej - 
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ale czy dozwolonym? - byłoby powiedzenie, że w muzyce objawił mu 
się His Master's Voice.

VJ czym ryzyko takiego myślenia? Przypomnijmy, tak bliskie Stei- 
nerowi pod pewnymi względami, a przy tym tak wyraźnie odległe od 
jego myślenia o muzyce, uwagi Gabriela Marcela z zakończenia jego 
Tajemnicy bytu:

„Powtarzając jedno z muzycznych porównań, do których, jak wiecie, 
mam nieprzezwyciężoną słabość, powiedziałbym, że od chwili, gdy po
zwalamy się przenikać niewidzialnym wpływom, my, którzy na początku 
byliśmy tylko niewprawnymi, a jednak zarozumiałymi solistami, staramy 
się stawać powoli przyjaznymi i zachwyconymi członkami orkiestry, 
w której niesłusznie nazywani przez nas zmarłymi są niewątpliwie bliżej 
niż my Tego, o kim nie należy chyba mówić, że dyryguje symfonią, ale że 
jest symfonią w jej głębokiej nadzmysłowej jedności, w jedności, jakiej 
możemy spodziewać się dostąpić tylko niepostrzeżenie poprzez jednost
kowe doświadczenia, których nieprzewidywalnego dla nikogo z nas 
ogółu nie da się przecież oddzielić od osobistego powołania"44.

44 G. Marcel, Tajemnica bytu, przeł. M. Frankiewicz, przedmowa K. Tarnowski, 
Kraków 1995, s. 390; obecność metaforyki muzycznej w filozoficznych rozważa
niach godna jest osobnego namysłu, por. rozważania Barbary Skargi o związkach 
czasu i muzyki u Bergsona i Bachelarda, B. Skarga, Dwie formy czasu [w:] tejże, 
O filozofię bać się nie musimy. Szkice z różnych lat, Warszawa 1999, s. 53-69.

W zasadzie niby wszystko się zgadza... Nie ma jednak sensu 
chrzcić Steinera na siłę. Widać od razu, gdzie są różnice. Jedna 
zwłaszcza rzuca się w oczy. Marcel, kiedy opisuje doświadczenie 
transcendencji w terminach muzycznych, kiedy sięga do metaforyki, 
do której ma taką słabość, mówi tu wyraźnie z wnętrza religii, ze 
środka głębokiego doświadczenia religijnego. Steiner, tak bliski 
w podstawowych intuicjach Marcelowi, mówi jednak wyraźnie 
„z zewnątrz", spoza obszaru konfesyjnego przyporządkowania. Poza 
tym, zbyt jest Steiner dionizyjski, zbyt podkreśla orgiastyczny, a to 
znaczy, również i demoniczny aspekt muzyki, by gładko przejść nad 
różnicami i stwierdzić, że w obu przypadkach mamy do czynienia 
dokładnie z takim samym typem myślenia o „muzyczności" trans
cendencji. W niczym to, oczywiście, nie odbiera autentyczności ani 
głębi sformułowaniom Steinera. Spostrzeżenie to prowadzić może 
wszakże do pojawienia się kilku wątpliwości. Czy jego, religijna 
w istocie, perspektywa rozumienia muzyki (ogólniej: sztuki) nie jest 
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pewnego rodzaju próbą uczynienia ze sztuki religii? Czy nie mamy tu 
do czynienia z jakimś nawrotem do modernistycznych koncepcji „re
ligii sztuki", do kreowania artystów na kapłanów nowego obrządku? 
Czy sztuka nie jest tu „zamiast" religii? Czy nie jest jej wyrafinowaną 
estetycznie protezą? Metafizycznym pocieszeniem? A może zwykłym 
ersatzem? Czy muzyka z rozważań Steinera, nie jest, dla jednych: 
„aż", ale już dla innych: „tylko", teologią tych, którzy nie są zdolni 
przyjąć bądź odrzucają „wszelkie formalne credo"? Ale znowu, czy 
tak myśląc, nie posługujemy się wąską, zredukowaną ledwie do wy
miaru estetycznego (tu w rozumieniu etymologicznym: ograniczoną 
do poziomu zmysłowego), koncepcją sztuki? Czy ustanawiając dla 
sztuki zadania mieszczące się w granicach rozumu (i zmysłów), nie 
konstruujemy kolejnego, opartego na arbitralnych przesłankach, de
kretu?

Steinera, zdaje się, kwestie te przesadnie nie przejmują. Wypowia
da się on przecież przede wszystkim jako orędownik poszukujących 
i to z nimi dzieli się dobrą nowiną o „nieludzkiej" mocy muzyki. Poza 
tym ciężar jego rozważań mieści się tak naprawdę gdzie indziej.

Sądzę, że centralną figurą symboliczną, wokół której oplata się 
myśl Steinera i która pozwala głębiej wniknąć w jego muzyczne roz
ważania, jest biblijny mit wieży Babel. To tutaj, w opowieści o pomie
szaniu języków mieszkańcom równiny Szinear, bije główne źródło 
jego mitycznej narracji o muzyce. W swojej intelektualnej autobiogra
fii, Errata, dowodzi Steiner, że tradycyjna, moralis tyczna interpretacja, 
która każę widzieć w pomieszaniu języków karę za grzech pychy, jest 
nieutrzymana. Historia ta, twierdzi on, jest nade wszystkim opowie
ścią o utracie językowej niewinności. Między słowem i światem poja
wiła się rysa. (Czyżby już tu miała miejsce prefiguracja „zerwanego 
kontraktu" z Rzeczywistych obecności?). Nie potrafimy już opowiadać 
„adekwatnie" o świecie, język przestał nazywać rzeczy „po imieniu". 
Nie ma już prostej referencji między słowem i rzeczą. Gorzej: pomie
szanie języków wprowadziło nieusuwalne bariery między ludźmi. 
Odtąd nie rozumiemy już dobrze świata i siebie nawzajem45. Wszyscy 

45 G. Steiner, Errata, Yale University, 1988; Warto też może zaznaczyć, że sytu
acja ta nie jest dla Steinera jednoznacznie negatywna. Wielość języków, to wielość 
’nterpretacji świata, docieranie do jego „istoty" różnymi drogami. Każdy język 
winny sposób „otwiera" rzeczywistość. Główne myśli z autobiografii Steinera 
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żyjemy teraz w przestrzeni komunikacyjnej, która jest - by wykorzy
stać tytuł innej książki Steinera - rzeczywistością After Babel. Święty 
język Początku uległ bezpowrotnej zatracie. Skazani jesteśmy, tak 
w relacjach „poziomych", jak i „pionowych", na niepełny i ułomny ze 
swej natury przekład.

Czy rzeczywiście? Rdzeniem opowieści Steinera o muzyce jest 
niewyartykułowane wprost, ale czytelne, przekonanie, że w dzisiej
szym świecie, takim językiem, „językiem poza słowem", jest właśnie 
muzyka. Że jest narzędziem komunikacji wyjątkowym, językiem nad 
językami. Łamie ona nie tylko bariery międzyosobowe, międzykultu
rowe, ale daje nam dostęp - co prawda chwilowy, efemeryczny, może 
i złudny - do świata sprzed Upadku. Steiner brzmi tu zadziwiająco 
zgodnie z intuicjami Herberta Whone'a, brytyjskiego skrzypka, który 
próbuje myśleć i pisać o muzyce przez pryzmat mitu. W konkluzji 
swojego eseju o znaczeniu i roli muzyki w świecie powszechnej dys- 
harmonii i dystrakcji, stwierdza on:

„W artykule tym zamierzałem zasugerować tylko tyle, że dźwięk 
i muzyka leżą u korzeni naszej egzystencji. Jak powiedzieliśmy, istnieje 
tylko jedna opowieść. I jest to opowieść prosta. Podstawowy Ton wszech
świata rozproszył się i rozdzielił na szereg subdźwięków i przy dźwięków, 
aż do tego stopnia zróżnicowania, że fakt ten powołał do życia orkiestrę, 
której na imię Babel. (...) Jako że czas płynie, muzyka rozprzestrzenia się 
i przedstawienie trwa dalej. To właśnie muzyk, tu na dole, jest tym, który 
zastępczo oferuje możliwość powrotu i który ma, w najgłębszym sensie, 
do odegrania jedną z najważniejszych ról w ludzkim życiu"46.

referuje krótko J. Anders, Cierpliwość intuicji, „Literatura na świecie, 
11-12/1998, s. 269-276.

46 H. Whone, Music, the Way of Return, „Parabola", vol. V, nr 2/1980, s. 13.

Muzyka jako droga do osiągnięcia stanu sprzed pomieszania języ
ków... To z pewnością byłoby Steinerowi bliskie.

Czy to niedziwne, że w zasadniczych rozwiązaniach dotyczących 
muzyki, spotykają się ze Steinerem myśliciele tak różni, jak Wacken- 
roder, Nietzsche, Lévi-Strauss, Cioran i wielu innych, tu niewymie- 
nionych? W istocie: trudno nie uwierzyć, że muzyka ma realną moc 
budowania porozumienia ponad podziałami. Że jednoczy raczej niż 
dzieli, że spaja, choć na krótko, sfery rzeczywistości, zdawałoby się, 
wzajemnie nieprzywiedlne. Czym więc jest muzyka? Jaka formula 
określałaby ją najlepiej? Roland Barthes powiada, że wartość muzyki 
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być może na tym polega, że jest dobrą metaforą47. Możliwe. Zwłasz
cza idea „przenoszenia" znaczeń, tkwiąca w greckim źródłosłowie, 
byłaby nie do pogardzenia. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną możli
wość. Utrzymuje Paul Ricoeur, że związek pomiędzy metaforą 
a symbolem mogą opisać tylko dwa wzajemnie sprzeczne twierdze
nia. Tak więc, metafora zawiera więcej niż symbol: to, co w symbolu 
pomieszane, wypowiedź metaforyczna doprowadza do względnej 
przejrzystości. Ale też symbol zawiera jednak więcej niż metafora: 
„Symbol jest związany w inny sposób niż metafora. Symbol ma ko
rzenie. Symbole pogrążają nas w tajemniczym doświadczeniu mo
cy"48. Dwuwymiarowa struktura symbolu, którego metafora jest języ
kową powierzchnią, swą jedną częścią, zanurzona jest w nieseman- 
tycznym obszarze sacrum. Zmylmy więc tropy... Czy nie lepiej byłoby 
powiedzieć, jak choćby Albert Schweitzer49, że „naturalną" mową 
muzyki jest symbol? Jest jeszcze jedna okoliczność przemawiająca za 
takim wyborem. Symbol już w swej etymologii (obojętnie, czy wy
prowadzonej od symbolon czy symballeiń) niesie z sobą ideę łączenia, 
spajania, przywracania jedności. W rozważaniach Gadamera na temat 
sztuki znajdujemy określenie symbolu, które nawiązuje do etymolo
gii, ale też wprowadza element, który pozostaje w ścisłym związku 
z naszymi ustaleniami:

47 R. Barthes, Muzyka, głos, język, „Pamiętnik Literacki", R. XC, 1999, z. 2, s. 9.
48 P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 

1989, s. 155.
49 A. Schweitzer, Bach, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Kraków 1987, s. 327; 

w niejednoznacznie pojmowanej kwestii symbolu w muzyce, zob. dwugłos 
C. Dahlhausa i H.H. Eggebrechta, Co to jest muzyka?, przeł. D. Lachowska, wstęp 
M. Bristiger, Warszawa 1992, s. 113-125.

50 H.G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. 
k. Krzemieniowa, Warszawa 1993, s. 43.

„Przez symbol (...), przez doświadczanie symboliczności rozumiemy, 
że to, co jednostkowe, szczególne jest niczym ułamek bytu, że coś, co 
z nim koresponduje, jest obietnicą uzupełnienia całości i szczęścia, albo też 
że ta wciąż poszukiwana uzupełniająca całość cząstka (podkr. D.C.) jest 
drugim odłamkiem pasującym do naszego fragmentu życia"50.

Żyjemy, przypomina nam wciąż Steiner, w świecie duchowo cho
rym. W obliczu doskwierających nam kłopotów z brakiem referencyj- 
ności znaków słownych, z tworzeniem się wokół nas szklanej kuli 
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słownych samoodniesień; w obliczu bolesnego przeżywania „rzeczy
wistej nieobecności" Transcendencji, myśl Steinera zdaje się kulmi
nować w jednym zaleceniu, prostym, acz o dalekosiężnych konse
kwencjach:

Słuchajcie a znajdziecie.

Tak brzmi dzisiaj trzeźwiący aforyzm świeckiego proroka. 
Tako rzecze Steiner.

Con amore. Finale presto

Kochać - jak to łatwo powiedzieć 
Kochać - to nie pytać o nic.
z repertuaru Piotra Szczepanika

Czy można napisać coś sensownego o muzyce? Można. Ale jak? Po
słuchajmy jeszcze na koniec kilku z tych, którzy o muzyce potrafili 
powiedzieć najwięcej:

Soren Kierkegaard:

„Ale jestem na tyle dzieckiem, czy raczej jestem jak młoda dziewczyna 
w Mozarcie zakochany, że za wszelką cenę muszę go umieścić jak najwy
żej. (...) O nieśmiertelny, któremu wszystko zawdzięczam, i to, żem ro
zum utracił, i duszę mam zachwyconą, i że przejął mnie najgłębszy 
dreszcz, o ty, któremu zawdzięczam, że nie muszę iść przez życie jak je
den z tych, których nic poruszyć nie zdoła; ty, któremu dzięki niech będą 
za to, że nie umrę nie zaznawszy miłości, choć miłość moja była nieszczę
śliwa"51 52.

51 S. Kierkegaard, Stadia..., s. 50.
52 K. Barth, Wolfgang Amadeus Mozart, foreword J. Updike, transi. C.K. Poft 

Grand Rapids 1986, s. 23.

Karl Barth:

„Wierz mi, proszę: wiele uszu i serc, zarówno uczonych, jak i tych pro
stych, jak moje, w dalszym ciągu kochają cię słuchać, wciąż na nowo - nie 
tylko w roku twojej rocznicy!"52
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Witold Gombrowicz:

„Od kilku lat przebywałem poza muzyką. (...) Jednakże przed paru 
miesiącami wysłuchałem przypadkowo kwartetu f-moll, jedenastego - 
i nie wiem, czy tego dnia byłem szczególnie łasy na muzykę, czy może 
podbiło mnie bogactwo polifoniczne kwartetu (...) zaraz następnego dnia 
kupiłem sobie płyty z tymi jego kwartetami... i utonąłem. (...) Zapewne 
gdyby nie ten wykwintny czwórśpiew smyczkowy, nie owo polifoniczne 
wyrafinowanie kwartetowe, dzięki któremu wszelka muzyka, która się 
dostanie między te cztery instrumenty, ulega niezmiernemu wysubtelnie- 
niu, nie byłbym może znienacka zachorował na Beethovena"53.

53 W. Gombrowicz, Dzienniki 1957-1961, Paryż 1962, s. 211-212.
54 R- Barthes, dz.cyt., s. 5-6.
55 Tamże, s. 9.

Roland Barthes:

„Refleksje, jakie zamierzam wam przedstawić, mają w sobie coś z pa
radoksu: chcialbym w nich złożyć wyjątkowy i szczególny hołd swojemu 
ukochanemu wykonawcy pieśni francuskich, którym był Charles Panzera. 
(...) Mój stosunek do głosu Panzery ma charakter miłosny: nie chodzi 
o jego surowy, fizyczny głos, ale o to, jak ów głos wnika w język, w nasz 
język francuski, jako pożądanie: żaden głos nie jest surowy; każdy jest 
przeniknięty tym, co mówi. Ten głos kocham - całe życie go kochałem"54.

Naprawdę nie ma znaczenia, kto jest przedmiotem adoracji. Czy 
marmurowe pomniki: Mozart i Beethoven, czy mało komu znany 
Charles Panzera. Tę listę uwiedzionych można by dowolnie wydłu
żać: Nietzsche ze swoim uwielbieniem dla Wagnera (obróconym póź
niej w nienawiść), Lévi-Strauss padający na kolana przed Elizabeth 
Schwarzkopf, Cioran spragniony muzyki Bacha... itd., itd., itd... 
Mówienie o muzyce wyklucza obiektywizm. Dyskurs muzyczny albo 
jest równocześnie dyskursem erotycznym, albo nie ma go wcale. Po
twierdzałoby to przenikliwą uwagę Barthes'a, że muzyka „nie pod
pada pod żaden metajęzyk, lecz tylko pod dyskurs wartościujący, 
pochwalny: pod dyskurs miłosny"55.

Rzeczywiste obecności to tekst, pod względem gatunkowym, niejed
norodny. Bo to i pamflet, i manifest, i filipika, i intymny list, i quasi- 
■teologiczny traktat (ktoś niechętny, powiedziałby może: kazanie). Ale 
nad tym wszystkim góruje namiętny ton miłosnego wyznania. Jeśli 
jest coś, co spaja wszystkie te formy, coś, co sprawia, że nie obcujemy 
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z dziełem-hybrydą, ale ze spójną całością, to właśnie ów głos człowie
ka nieprzytomnie zakochanego. Książka Steinera to rzecz składająca 
się w znacznej części z Barthes'owskich „fragmentów dyskursu miło
snego". Ale też to, co wprawia w ruch język, co każę mu mówić, mó
wić, mówić, wyklucza wszelką dyskusję. „Kocham cię jest bez niuan
sów. Likwiduje wyjaśnienia, uzgodnienia, stopnie, skrupuły"56. Stei- 
ner przecież nie argumentuje, ale sławi swoją oblubienicę: muzykę. 
Cały roznamiętniony, płonący, chory z miłości. I, jak każdy zakocha
ny, powtarza się, mówi wciąż to samo, tylko w innej formie. Domaga 
się przy tym, by na obiekt jego westchnień spoglądać wyłącznie jego 
oczyma. Na pewno: to nie jest książka dla wszystkich. Steiner szuka 
takich jak on. Zwraca się do mnie, do ciebie, do tych, dla których, jak 
dla Ciorana, muzyka jest do życia koniecznie potrzebna.

56 R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, przekład i posłowie M. Bieńczyk, 
wstęp M.P. Markowski, Warszawa 1999, s. 214.

Pewnej ironii dodaje fakt, że aby się tego wszystkiego dowiedzieć, 
niekoniecznie trzeba było książkę Steinera przeczytać. Wystarczyło spo
jrzeć na dedykację: „Dla Jacqueline Werly, będącej źródłem muzyki".
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Może świat został przez Pana Boga po to stworzony, żeby odbijał 
Się w nieskończonej liczbie oczu żywych, albo co bardziej 
Prawdopodobne, w nieskończonej liczbie ludzkich świadomości (...) 
Gdzie Pan Bóg chowa te odbicia? Czy ma taki bardzo duży kufer, 
w którym przechowuje wszystkie swoje skarby?
Czesław Miłosz, Kufer

„Wielka jest potęga pamięci. Trwogą przejmuje, Boże mój, to niezgłę
bione, nieskończone bogactwo"1. To jedna z kilku olśniewających 
intuicji, które św. Augustyn umieszcza w księdze dziesiątej swoich 
Wyznań. W tych niewczesnych, w nietzscheańskim rozumieniu, roz
ważaniach o pamięci, pojawia się jeszcze i taka jej charakterystyka:

1 Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1978, ks. X, 17; drobia
zgowe streszczenie i fenomenologiczny komentarz na temat Augustyńskiej memo- 
J10 daje Martin Heidegger, Fenomenologia życia religijnego, przeł. G. Sowiński, Kra
ków 2002, s. 174-185.

2 Tamże, ks. X, 9.

„Tajemnicza to dziedzina, niezmierzona. Któż jej dna dotknął? A prze
cież jest to moc mojego ducha, należąca do mojej natury. Oto sam nie mo
gę ogarnąć tego wszystkiego, czym jestem!"1 2

Dziwne to i enigmatyczne wypowiedzi. Cóż takiego bowiem nad
zwyczajnego jest w pamięci, że godzi się, by nazwać ją potężną? Do 
czego, do jakich jej właściwości, ten przymiotnik miałby się bliżej 
odnosić? I z jakich powodów budzi w nas trwogę? Dlaczego o zaso
bach pamięci powiada się, że są nieskończone i że nie da się ich zgłę
bić? Dlaczego pamięć ludzka, ta naturalna, jak zwykliśmy mniemać, 
oczywista, wrodzona dyspozycja umysłu (w dawnych czasach duszą 
zwanego), miałaby być źródłem aż tak kategorycznych kwalifikacji? 
Czyżby chodziło tu po prostu o fenomen niezwykłej pamięci, o wcale 
liczne historyczne przykłady ludzi obdarzonych przepastną pamię
cią? Ale i taka pamięć, choć dla większości niedostępna, ma jakieś 
granice wyporności. Chyba więc nie o to idzie. Wydaje się, że 
św. Augustyn, zgłębiając naturę pamięci, ma na myśli coś innego, 
coś, dodajmy, znacznie głębszego i bardziej fundamentalnego niż
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talenty mnemotechniczne czy szlachetna i skądinąd pożyteczna ars 
mnemónica.

Zje współczesnej perspektywy powyższe wątpliwości muszą brzmieć 
tym bardziej anachronicznie, a może nawet nieco zabawnie. Wiemy 
doskonale, że w ostatnim czasie pamięć poddana została wielostron
nym badaniom empirycznym. Poznaliśmy już nieźle fizjologię i psy
chologię pamięci; wyspecyfikowano i precyzyjne opisano różne jej 
rodzaje; prześwietlono dokładnie mechanikę zapamiętywania, co 
umożliwiło opracowanie metod usprawnienia pamięci, czynienia jej 
bardziej wydajną. Wszystko to zdaje się nie pozostawiać wątpliwości, 
że przedmiot rozmyślań św. Augustyna nie jest już dla nas poważ
niejszą zagadką, tajemnicą wprawiającą w bojaźń i drżenie. W odcza
rowanym świecie - wydaje się nam - odczarowana została też pa
mięć. Irytujące zwłaszcza muszą wydawać się jego supozycje jakoby 
pamięć była niezmierzona, niczym nieograniczona, że niewątpliwie 
mieszka w naszych głowach, a przecież jakoś poza nie wykracza. 
My już wiemy, że pamięć mieści się w dobrze zlokalizowanych ob
szarach mózgu okolonego skorupą czaszki, toteż mówienie o jej ja
kimś bliżej nieokreślonym eterycznym statusie bytowym wydaje się 
całkiem nie na miejscu. Nie wymaga też, jak sądzę, poważniejszych 
komentarzy jawny teocentryzm rozważań św. Augustyna, który tak 
ostentacyjnie nie licuje ze scjentyficznym duchem współczesnej na
ukowej refleksji nad pamięcią. Empirycznie zorientowana nauka nie 
potrzebuje już teologicznych protez, nie mieszamy już, pod groźbą 
środowiskowego ostracyzmu, katedry uniwersyteckiej z kościelną 
amboną. Oswojony naukowo fenomen pamięci nie przyprawia już 
o metafizyczne dreszcze.

Funes i Thompson

Pójdźmy jeszcze chwilę augustyńskim tropem. Czy rzeczywiście tak 
jest, że pamięć przestała już zadziwiać? Czy nic, co z pamięcią zwią
zane już nas nie przejmuje trwogą? Weźmy dwa kontradykcyjne 
przykłady, w których nauka zaskakująco spotyka się z literaturą, 
przypomnijmy dwie emblematyczne postacie naszej współczesności. 
Oto Ireneo Funes z pamiętnego, nomen omen, opowiadania Borgesa 
Pamiętliwy Funes (może warto by w końcu poprawić ten absurdalny 
polski tytuł; przymiotnik „pamiętliwy" w żaden sposób nie oddaje 
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przymiotów umysłu Borgesowskiego bohatera), postać, która w tak 
nadzwyczajnie dokładny sposób przypomina sławnego mnemonistę 
Szereszewskiego, jednego z pacjentów psychologa Aleksandra Łurii, 
że już nie wiadomo, kto tu jest czyją kopią. Na skutek nieszczęśliwego 
wypadku, Funes nabywa niewiarygodnej zdolności: jego pamięć od
notowuje absolutnie wszystko, co weszło w pole jej rażenia. Każde, 
nawet najbardziej błahe zdarzenie zostaje natychmiast zapisane 
w pamięci i bezbłędnie później odtwarzane:

„Znał kształty południowych chmur o świcie dnia trzydziestego 
kwietnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku i mógł porów
nać je ze wspomnieniem żyłek na okładce książki, którą widział raz tylko, 
i z kształtem spienionych fal, które wzbudziło wiosło na rzece Rio Negro 
w przeddzień bitwy pod Quebracho. (...) Funes pamiętał nie tylko każdy 
liść każdego drzewa w każdym znanym mu lesie, ale pamiętał także 
osobno wszystkie razy, kiedy go oglądał albo go sobie wyobrażał"3.

3 J.L. Borges, Pamiętliwy Funes, przeł. S. Zembrzuski [w:] Fikcje, Warszawa

Cud arcypamięci. Pamięć przypomina tu jakąś gigantyczną i nieznisz
czalną taśmę filmową, na której zapisane zostaje wszystko, co było 
udziałem jej właściciela i autora. Ale życie z taką pamięcią to nie
ustanna udręka. Rzeczywistość jawi się jej bowiem w poetyce rosną
cego nieustannie nadmiaru. Jednakże mnogość zapamiętanych rzeczy 
i zdarzeń nie znajduje prostego przełożenia na poziom refleksji po
zwalającej ów przeładowany świat nazwać, poklasyfikować i - osta
tecznie - zrozumieć. Hipertrofia pamięci daje w efekcie ogromniejący 
z dnia na dzień egzystencjalny horror.

Z kolei, William Thompson, cierpiący na chorobę Korsakowa pa
cjent doktora Olivera Sacksa, nie pamięta nic. Ściślej: wszystko to, co 
dociera do jego pamięci, niemal natychmiast zostaje zapomniane:

„Nie pamiętał niczego dłużej niż kilka sekund. Cały czas był w stanie 
całkowitej dezorientacji. Otchłanie amnezji otwierały się pod nim nie
ustannie, ale prędko przerzucał nad nimi mosty konfabulacji i najrozmait
szych fikcji. Dla niego nie były to fikcje, ale rzeczywistość - tak to widział, 
tak to interpretował. Nie mógł przyjąć do wiadomości, że ta rzeczywistość 
jest skrajnie zmienna i chaotyczna, i stąd ta dziwaczna, deliryczna konse
kwencja, spójność stwarzanych bez końca, nieświadomych, błyskawicz
nych improwizacji - z których powstawał świat baśni z tysiąca i jednej no
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cy, fantasmagoria, sen, pełen wciąż zmieniających się ludzi, postaci, sytu
acji - bezustanny kalejdoskop przemian"4.

4 O. Sacks, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, przeL 
B. Lindenberg, Poznań b.d., s. 144-145.

Tutaj, taśma pamięci, by pozostać przy wprowadzonej metaforyce, 
zrywa się nieustannie. Efektem jest zapełnianie luk w pamięci coraz to 
nowymi opowieściami, które tworzą pozór rzeczywistego i sensowne
go świata. W tym przypadku pamięciowemu światu nie brakuje ciągło
ści. Przeciwnie: jest jej w nadmiarze. Tyle że nie jest to ciągłość jednej 
fabuły, która służyłaby nadaniu spoistości i logiki różnym wątkom 
biografii, ale niekończąca się seria wewnętrznie koherentnych fabuł, 
których nadmiar wszelako owocuje całkowitą dystrakcją osobowości.

Funes mieszka w świecie pojedynczych rzeczy i zdarzeń nieskażo
nych żadną myślą abstrakcyjną. Tkwi w świecie hiperrzeczywistym. 
Ma co prawda pełną świadomość własnej tożsamości, ale w świecie, 
w którym istnieją wyłącznie różnice, nie sposób żyć. Jest tak i dlatego, 
ponieważ pamięć, by umożliwiała codzienne działanie, aby, po pro
stu, pozwalała normalnie funkcjonować, musi być pamięcią selek
tywną, pamięcią, w którą - paradoksalnie - immanentnie wpisane jest 
zapomnienie.

Thompson przeciwnie: funkcjonuje w świecie całkowitej, przez 
siebie prokurowanej, iluzji. W świecie, który z punktu widzenia 
„normalnej" percepcji jest doskonale nierzeczywisty. Nie wie, kim 
jest. Swoje biografie zmienia jak rękawiczki, w zależności od sytuacji 
może być dosłownie każdym. Uczestniczy na równych prawach 
w licznych - wyraźnie rozpoznawalny syndrom Zeliga z filmu 
Woody Allena - skonstruowanych przez siebie tożsamościach. Od 
życia oddziela go skutecznie ściana improwizowanych a vista fanta
zmatycznych fabuł.

Tak źle i tak niedobrze. Totalna pamięć wyostrza wzrok, totalna 
amnezja pogrąża w ciemności. Ale skrajności, jak nie trudno się domy
ślić, zbiegają się w jednym punkcie: zarówno pierwsza, jak i druga final
nie oddalają od rzeczywistości, choć każda czyni to w inny sposób. Ich 
alienujące skutki są aż nadto widoczne. Istotnie tak nadmiar pamięci, jak 
i przeciwna jej wartość brzegowa, amnezja - przejmują nas trwogą...

Zdawać by się mogło, że niedaleko jesteśmy od intuicji augustyn- 
skich. Ale złudne to podobieństwo. Św. Augustyn odnosi swoje roz
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ważania, nie ma tu żadnej wątpliwości, najwyraźniej do pamięci 
normalnej (cokolwiek to znaczy), do pamięci (prawie) każdego z nas, 
nie zaś do przypadków wyjątkowych, którymi zajmują się psychia
trzy. Zwyczajna zaś, sprawnie funkcjonująca pamięć jednostkowa - 
wżyciu codziennym przyjmowana z dobrodziejstwem inwentarza, 
a z punktu widzenia nauk biochemicznych poznawczo roztajemni- 
czona (jeśli niezupełnie, to zakładamy, że to tylko kwestia czasu) - 
wydaje się obecnie pozbawiona misteryjnej aury, nie mówiąc o tym, 
że nie wzbudza w nas żadnych poważniejszych lęków.

Jedyne bodaj zagrożenia, jakie dostrzega się dzisiaj w odniesieniu 
do pamięci, dotyczą szczególnych, ultranowoczesnych form jej gro
madzenia, o których - jak to filozofom - św. Augustynowi się nie 
śniło. Chodzi, oczywiście, o Internet, o World Wide Web, który za
czyna pełnić współcześnie funkcje niegdysiejszych kompendiów czy 
encyklopedii. Jednakże kłopot z wiedzą internetową polega na tym, 
że podczas gdy te ostatnie oferowały wiedzę już przefiltrowaną, eks
trakt tego, co wiemy i wiedzieć powinniśmy, to wypchane do granic 
możliwości strony internetowe zawierają nieuporządkowaną, nie- 
poddaną sensownej selekcji informację. Metodycznie poklasyfikowa- 
na wiedza encyklopedyczna zamienia się tu w chaotyczny śmietnik. 
Zgrabnie ujmuje tę kwestię Umberto Eco, wzywając przy okazji, 
wcale nienadaremno, imię bohatera sławnego opowiadania Borgesa:

„Wyobraźmy sobie, ze szukam informacji na temat uprawy kawy. 
Kiedy zapytamy o kawę Yahoo, ta przeglądarka zaproponuje przefiltro- 
wane (właściwe słowo, na właściwym miejscu!) informaqe o wszystkich 
stronach, na których mówi się o kawie w sposób naukowy. Natomiast 
Altavista poda listę czternastu milionów stron, na których występuje sło
wo »kawa«. Jednak przyszłość należy raczej do programu takiego jak Al
tavista, a nie jak Yahoo, a nasze społeczeństwo przygotowuje się do po
siadania elektronicznej głowy skonstruowanej tak jak głowa Funesa, el 
memorioso. Bowiem niemożność filtrowania to niemożność odrzucania. 
Dla mnie czternaście milionów stron to tak, jakbym nie miał ani jednej, 
ponieważ nie jestem w stanie wybrać żadnej z nich. W przyszłości przy
tłoczy mnie pamięć o wszystkim, co kiedykolwiek powiedziano o kawie. 
Rozszerzyliśmy nasze możliwości gromadzenia pamięci, ale nie znaleźli
śmy jeszcze nowego sposobu filtrowania"5.

5 J-C. Carriere, J. Delumeau, U. Eco, S.J. Gould, Rozmowy o końcu czasów, przeł. 
A. i J. Łukaszewicz, Wrocław 2000, s. 226.
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„Wielka jest potęga pamięci. Trwogą przejmuje, Boże mój, to nie
zgłębione, nieskończone bogactwo" - mógłby w tym miejscu powtó
rzyć za św. Augustynem Eco, gdyby się po drodze tym „Boże mój" 
nie udławił. Rysuje włoski semiotyk dość ponurą wizję przyszłości, 
w której system WWW (może jego polski odpowiednik powinien 
brzmieć: Wielki Wszechświatowy Łeb) obdarzony dysfunkcjonalną 
pamięcią biednego Funesa zapanuje nad naszym życiem, czyniąc je 
nie do zniesienia. Przywalą nas góry nieuporządkowanej i w gruncie 
rzeczy bezwartościowej informacji. Pamięć, ta błogosławiona i życio
dajna władza, stanie się przekleństwem. Pajęcze macki oblepiającej 
wszystko Sieci zatryumfują. I tak skończy się świat. Nie hukiem, ale 
powszechnym jękiem z powodu nadmiaru nikomu niepotrzebnej 
hiperpamięci.

Niezależnie od tego, czy Eco ma rację, czy to apokaliptyczne pro
roctwo ma szansę spełnienia, czy też społeczeństwo współczesne 
wyprodukuje wcześniej stosowne anatoksyny, widać wyraźnie, że 
w tym ujęciu problem pamięci postrzegany jest nade wszystko od 
strony technicznej. W dalszej części wywodu zastanawia się Eco nad 
ciekawą skądinąd kwestią trwałości nośników, na których zapisywa
na jest współczesna wiedza, pyta, jak długo przetrwać mogą książki 
produkowane z obliczonego na krótki żywot współczesnego papieru, 
jak długo będziemy jeszcze mogli korzystać z zapisu mikrofilmowego 
czy magnetycznego. Ale i tu poruszamy się na poziomie technologii 
pamięci, a nie postawionej tak otwarcie przez św. Augustyna kwestii 
metafizyki pamięci. Czym jest ta dziwna i tajemnicza jakość naszego 
umysłu, która jest niezmierzona i której dna nie można dosięgnąć? 
Jaki jest jej ontologiczny status? Na te kwestie Eco nie odpowiada. Nie 
odpowiada, po pierwsze dlatego, że nic go do tego nie obliguje/ po 
drugie, że jego myśl porusza się po trajektoriach wyznaczonych przez 
współczesny pragmatyzm. Wszelako wartość jego wypowiedzi tkwi 
dla nas w tym, że precyzyjnie anonsuje ona główny temat tych roz
ważań: ideę pamięci absolutnej.

Archiwum i encyklopedia

Wszyscy pamiętamy wzruszającą scenę ze Stu lat samotności, kiedy to 
Jose Arcadio Buendia, walcząc z szerzącą się w Macondo śmiertelną 
chorobą amnezji, cienkim pędzelkiem malował na rozmaitych obiek
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tach ich nazwy, a z czasem uzupełniał je geertzowskim gęstym opi
sem, tak, by bez trudu domyślić się w przyszłości ich właściwej funk
cji i przeznaczenia. Natomiast mało kto chyba przypomina sobie, że 
znużony małą skutecznością stosowanych środków zapragnął on 
zbudować maszynę pamięci:

„Mechanizm ten miał polegać na możliwości powtarzania co rano, od 
początku do końca wszystkich wiadomości nabytych w ciągu życia; wy
obrażał sobie to jako olbrzymi obrotowy słownik, którego ruchem kiero
wałby ktoś umieszczony na osi, za pomocą korby, tak żeby w ciągu kilku 
godzin mogły przesuwać się przed jego oczami pojęcia najbardziej po
trzebne do życia"6.

6 G.G. Márquez, Sto lat samotności, przeł. G. Grudzińska, K. Wojciechowska, 
Warszawa 1997, s. 59.

Bohater Marqueza miał już wypełnione czternaście tysięcy fiszek, 
kiedy szczęśliwie pojawił się Cygan Melquíades z cudowną miksturą 
przywracającą pamięć, dzięki czemu można było porzucić myśli 
o nowym wynalazku. Mantrujący o poranku bęben wiedzy i pamięci 
nie został zbudowany.

Kultura zachodnia nigdy jednak nie rezygnowała z konstruowania 
tego typu „mechanizmów". W ciągu swych dziejów dopracowała się 
kilku istotnych „urządzeń" do zapamiętywania, naturalnie daleko 
bardziej wyrafinowanych od chałupniczej inwencji bohatera Stu lat..., 
choć zamysł, który stał u ich początków był niewątpliwie ten sam: 
ocalić przeszłość, spetryfikować upływający czas. Niewątpliwie do 
najważniejszych należy idea wszechwiedzącej Księgi i bliska jej idea 
wszystkoobejmującej Biblioteki. Niewykluczone, że właśnie z tej tota- 
lizującej tendencji reprezentowanej przez obydwie te idee, narodziło 
się kilka kulturowych wynalazków kontynuujących ową ideę Całości: 
słownik zbierający wszystkie słowa używane w danym języku, archi
wum, którego zadaniem było deponowanie wszystkich dokumentów 
ważnych dla danej zbiorowości, encyklopedia, która miała być nieustan
nie uaktualnianym magazynem całościowej wiedzy o świecie i komputer 
dysponujący niedającą się z niczym porównać mocą pamięci.

Chciałbym tu zastanowić się krótko nad kulturowym sensem idei 
archiwum i idei encyklopedii. By nieco skomplikować sprawę, nie 
przywołuję przykładów owych instytucji znanych nam z historycz
nych realizacji czy zgoła z autopsji, ale chciałbym bliżej przyjrzeć się
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dwóm literackim ekspresjom, które w dość nieoczekiwany i niezwy
kły sposób rozwijają możliwości tkwiące w obu ideach. Cel jest oczy
wisty: za ich pomocą chciałbym oświetlić Augustyńską naukę 
o pamięci, z kolei ta ostatnia pozwoli na dopisanie interesującego 
kontekstu do literackiej fikcji.

Zajrzyjmy najpierw do pewnego ponurego Archiwum.
Bohaterem powieści Jose Saramago Wszystkie imiona, podobnie jak 

paru innych jego utworów, jest postać bez biografii, człowiek bez 
właściwości, klasyczny everyman. Pan Jose, skromny, nierzucający się 
w oczy kancelista, którego hobby to kolekcjonowanie wycinków 
o życiu ludzi z pierwszych stron gazet, pracuje w Archiwum Głów
nym Akt Stanu Cywilnego. Przestrzeń Archiwum i dyscyplina w nim 
panująca ma wyraźne literackie koneksje. Jest oryginalnym połącze
niem labiryntowego koszmaru biblioteki Borgesa oraz Kafkowskiego 
koszmaru biurowego. Podobne poczucie misji i absolutnej władzy 
kierownictwa, podobne obrazy powtarzających się każdego dnia bez
namiętnych, czysto mechanicznych czynności, podobne wrażenie bra

ku życia i dojmujący zapach 
kostnicy. Zadaniem kancelistów 
jest skrupulatne odnotowywanie 
na stosownych fiszkach wszel
kich urodzin i zgonów, i w miarę 
możliwości uzupełnianie doku
mentacji dotyczącej wszystkich 
skatalogowanych w Archiwum 
osób. Dzień w dzień oddają się 
oni nużącej, acz zaszczytnej pra
cy nad zachowywaniem i po
rządkowaniem pamięci.

Saramago dynamizuje dość 
wątłą akcję powieści, każąc 
swojemu bohaterowi iść śladem 
przypadkowo znalezionej fiszki 
z personaliami nieznanej mu 
kobiety. Nagły impuls, który 
zmusza go do bliższego przy
jrzenia się przypadkowo znale
zionej fiszce, zmienia się z cza-



sem w metodyczne śledztwo. Pan Jose stara się na podstawie wątłych 
poszlak odtworzyć bieg życia nieznanej mu osoby, odpowiedzieć na 
pytanie kim w istocie była, a także, co było przyczyną jej samobójczej 
śmierci. Odtąd fabuła idzie wytartymi koleinami powieści detektywi
stycznej. Nie ona przecież ani jej finał jest tym, co z interesującego nas 
punktu widzenia w powieści najciekawsze.

Dwa wydarzenia wydają się tu odgrywać rolę najważniejszą. Wi
zyta Pana Jose na miejscowym cmentarzu oraz uroczysta mowa ku
stosza Archiwum.

Odwiedziny pana Jose na Cmentarzu Głównym prowadzą 
niespodziewanie do odsłonięcia pewnych, dających do myślenia, 
a słabo uchwytnych wcześniej analogii. Pomiędzy pracownikami 
Archiwum i Cmentarza trwa bowiem nieustający tragikomiczny 
sporo stopień ważności obu tych instytucji. Nie ma elementarnej 
zgody, co tu jest rzeczywistością pierwszą, a co jej bladym naśladow
nictwem:

„Podobnie jak fasada, również wnętrze budynku jest dokładną kopią 
Archiwum, choć pracownicy Cmentarza twierdzą, że to Archiwum jest 
kopią Cmentarza, w dodatku niepełną zważywszy na brak bramy, na co ci 
z Archiwum odpowiadają, Ładna mi brama, wiecznie zamknięta"7.

7 J- Saramago, Wszystkie imiona, przeł. E. Milewska, Poznań 1999, s. 217.

Podobieństwa nie dotyczą tylko architektury, ale sięgają głębiej: za
gadkowej natury obydwu instytucji:
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„Cmentarz, podobnie jak Archiwum Główne, o czym wcześniej zapo
mnieliśmy powiedzieć, za swoją niepisaną dewizę przyjął słowa Wszyst
kie Imiona, choć prawdę mówiąc, odnoszą się one w pełni tylko do 
Archiwum, gdyż właśnie tam naprawdę znajdują się wszystkie imiona 

zarówno zmarłych, jak i żywych, podczas gdy Cmentarz, ze swej istoty 
będący ostatnim miejscem przeznaczenia i miejscem ostatniego spoczyn
ku, musi się zadowolić wyłącznie imionami zmarłych. Ten oczywisty 
fakt nie przemawia jednak do zarządców Cmentarza, którzy określają 
go jako pozorną niższość ilościową i komentują, wzruszając ramionami, 
Wcześniej czy później wszyscy tu trafią, Archiwum Główne Akt Stanu 
Cywilnego jest jedynie odgałęzieniem Cmentarza Głównego. Chyba nie 
trzeba mówić, że nazwanie Archiwum odgałęzieniem jest poczytywane za 
obelgę. Jednakże mimo całej tej rywalizacji i emulacji zawodowej, stosunki 
między pracownikami Archiwum i Cmentarza są oparte na przyjaźni 
i wzajemnym szacunku, gdyż prócz współpracy instytucjonalnej, wyni
kającej z powiązań formalnych oraz zbieżności statutowych, obie instytu
cje zdają sobie sprawę z tego, że 
pracują na przeciwległych krań
cach tej samej niwy, zwanej ży
ciem, która rozciąga się między 
nicością a nicością"8.

’Tamże, s. 216.

Obie, można by rzec, posługując 
się pamięcią, starają się wiązać 
jakoś koniec z końcem.

Ów niepokojący styk pamięci 
i życia oraz pamięci i śmierci do
chodzi jeszcze inaczej i bardziej 
przejmująco do głosu w niespo
dziewanej przemowie szefa Ar
chiwum skierowanej do jego pod
władnych. Ta iście kafkowska po
stać, surowa, władcza i prawdzi
wie nieprzenikniona, w wyniku 
pewnych zdarzeń decyduje się na 
wygłoszenie mowy, która wstrzą
śnie odwieczną rutyną świata 
kancelistów:
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„Choć niełatwo mi o tym mówić, 
muszę wyznać, że moje refleksje, 
które być może wydadzą wam się 
szokujące, dotyczą fundamentalnej 
i uświęconej tradycją kwestii po
działu na żywych i zmarłych, 
umieszczanych w różnych archiwach 
i w różnych częściach budynku. (...) 
Rozumiem wasze poruszenie (...) 
gdyż ja sam poczułem się niemal 
winny herezji, gdy o tym pomyślałem 
(...), lecz porażająca oczywistość tej 
sprawy skłoniła mnie do sprzenie
wierzenia się głęboko zakorzenionej 
tradycji, którą całe życie uważałem za 
nienaruszalną. Wnioski, do których 
doszedłem, nie są sprawą przypadku, 
ani nagłego olśnienia. Po dwakroć 
w czasie piastowania swojej funkcji 
otrzymałem sygnały ostrzegawcze 
(...) dopiero teraz rozumiem, że słu
żyły one do tego, żebym właściwie 
zrozumiał trzeci niedawny sygnał

(...). Pierwszym sygnałem była propozycja jednego z obecnych tu kierow
ników, aby dokumentacje zmarłych układać w odwrotnym porządku, im 
starsze dokumenty, tym głębiej, a im nowsze, bliżej. (...) Drugi przypadek 
to sprawa owego znawcy heraldyki, który zaginął w archiwum zmarłych 
i odnalazł się ledwie żywy po tygodniu (.. .)"9.

Owym trzecim, decydującym sygnałem były, jak wolno mniemać, 
kierowane irracjonalną potrzebą działania kancelisty o imieniu Jose, 
które miały przywrócić pamięć o życiu i śmierci nikomu nieznanej, 
niczym niewyróżniającej się i niczym niezasłużonej nauczycielki ma
tematyki. To nie mogło ujść uwagi wszechwiedzącego kustosza. Jego 
konkluzje są definitywne, mają moc rozkazu:

„Myślę, że dla wszystkich (...) jest całkowicie jasne, że to, co mówię 
odnosi się wyłącznie do Archiwum Głównego i nie ma żadnego związku 
ze światem zewnętrznym, gdzie przez wzgląd na zdrowie fizyczne i psy
chiczne istnieje zwyczaj grzebania zmarłych. Ośmielam się jednak twier-

Tamże, s. 205-207.
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dzić, że my, którzy tu (...) wypisujemy i gromadzimy papiery żywych 
i umarłych, właśnie z uwagi na zdrowie fizyczne i psychiczne powinni
śmy utworzyć jedno wielkie archiwum, nazwane po prostu historycznym, 
w którym żywi i martwi byliby nierozłączni, skoro już w świecie ze
wnętrznym prawo, obyczaj i strach na to nie pozwalają. Wydam zatem 
polecenie służbowe (...) po pierwsze, poczynając od dnia dzisiejszego 
zmarli pozostają na tym samym miejscu, gdzie byli za życia, po drugie, 
teczka po teczce, dokument po dokumencie (...) wszystkie akta dotyczące 
przeszłości będą stopniowo włączane do archiwum, które dla wszystkich 
stanie się teraźniejszym. Wiem, że jest to praca na dziesiątki lat, którą po 
naszej śmierci będą kontynuować następne pokolenia, aż do chwili, gdy 
papiery ostatniego zmarłego, rozsypujące się, pogryzione przez mole, po
kryte pyłem stuleci wrócą do świata, z którego na skutek ostatecznego 
i zbędnego gwałtu zostały usunięte. Podobnie jak definitywna śmierć jest 
wynikiem woli zapomnienia, wola pamiętania może zapewnić życiu 
wieczne trwanie"10.

10 Tamże, s. 207-208.

W wyniku nieprzewidzianych 
a ostatecznie rozstrzygających 
wydarzeń, kustosz decyduje się 
na gest w jego świecie niesłycha
ny: jednym ruchem łamie, zda
wałoby się niepodważalny fun
dament taksonomiczny, na któ
rym „od zawsze" wspierała się 
praca Archiwum Głównego: ży
wi żyją pośród żywych, umarli 
umierają pośród umarłych. Każ
demu według potrzeb. Ale ów 
gest nie jest jedynie prostym znie
sieniem dawnego dwudzielnego 
podziału i wprowadzeniem w to 
miejsce „formuły mieszanej". Tym 
wszystkim, którzy chcieliby ironi
zować, że umarłym nic po takiej 
zmianie, kustosz odpowiada, że 
niewiele zrozumieli, bo nie o śmier
ci jest tu przecież mowa, ale o ży-
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ciu właśnie. W istocie więc jest to 
gest głęboko etyczny; ustanawia, 
cóż, że zbudowaną z papierowych 
fiszek, solidarność żywych i umar
łych. Archiwum, tak bliskie Cmen
tarzowi, wydobywa zmarłych z ko
rytarzy zapomnienia i, przydając 
pamięci funkcję władzy, najwyż
szej przywraca ich życiu.

Z mroków archiwum prze
jdźmy na strony jedynej w swoim 
rodzaju encyklopedii.

W tytułowym opowiadaniu ze 
zbioru Encyklopedia umarłych Danilo 
Kiśa pojawia się zadziwiająca reali- 
zaqa idei encyklopedii. Jeśli, jak 
podaje słownik, encyklopedia „to 
dzieło obejmujące zbiór wiadomości 
ze wszystkich dziedzin wiedzy lub 
z jednej dyscypliny, ułożony alfa
betycznie lub rzeczowo", to osobli

wa encyklopedia z opowiadania Kiśa zachowuje w zasadzie tylko jeden 
element tej definicji: układ alfabetyczny. Jak sama nazwa wskazuje, obej
muje ona nazwiska zmarłych ludzi i wszystko, co z nimi związane. Ale 
powiedzieć tyle, to nie powiedzieć nic. Zasady konstrukcji tej encyklopedii 
są tak niewiarygodne, że trzeba poświęcić tej kwestii trochę miejsca. Ency
klopedia ta nie jest książką, to w istocie biblioteka mieszcząca się w pew
nym budynku w Sztokholmie. W każdym pomieszczeniu ułożone są tomy 
zawierające hasła tylko na jedną literę. Przede wszystkim, jedynym wa
runkiem, by znaleźć się w Encyklopedii umarłych jest to, że ludzie, których 
nazwiska figurują tu jako hasła, nie mogą znaleźć się w żadnej innej ency
klopedii. Encyklopedia jest dziełem pewnej sekty religijnej, która jako jedną 
ze swych głównych zasad przyjęła „egalitarystyczną wizję świata umar
tych (...) z zamiarem wyrównania niesprawiedliwości ludzkiej i dania 
wszystkim stworzeniom bożym jednakowego miejsca w wieczności"11.

11 D. KiS, Encyklopedia umarłych [w:] Encyklopedia umarłych, przeł. D. Ćirlić- 
-Straszyńska, Ch. Arvanitidis, Warszawa 1991, s. 56.
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Ale to nie wszystko. Szczególny 
jest język tej encyklopedii: „niewia
rygodny amalgamat encyklo
pedycznej lapidarności i biblijnego 
krasomówstwa". Bohaterka opo
wiadania Kiśa szuka w niej infor
macji o swoim ojcu, część z nich 
przepisuje do swojego zeszytu.

„Na przykład suche dane, które 
odnajduję w moim zeszycie takimi, 
jak je zanotowałam, tam, w kilku 
akapitach, zagęszczone są do tego 
stopnia, że przed oczyma czytelnika 
pojawia się nagle, jakby za sprawą 
magii, skąpana w słońcu okolica, 
wielka zmienność obrazów. Oto niosą 
trzyletniego chłopca w spiekocie sło
necznego dnia górskimi ścieżkami, 
niosą do dziadka ze strony matki, 
a w tle, na drugim i trzecim planie - 
nie wiem, jak to określić - widać żoł
nierzy, poborców podatkowych, żan

darmów, słychać daleki grzmot armat i ochrypłe ujadania psów. Zwięźle 
przedstawiono przebieg pierwszej wojny światowej: dudnią pociągi w 
pobliżu jakiegoś miasteczka, gra orkiestra dęta, bulgoce woda w otworze 
manierki, pęka szkło, powiewają w rękach chusteczki... Wszystko to są 
osobne paragrafy, każdy okres podany jest w formie swoistej poetyckiej 
kwintesencji i metafory, nie zawsze chronologicznie, ale w dziwnej sym
biozie czasów, przeszłego, teraźniejszego i przyszłego"12.

Zdarzenia zanotowane w encyklopedii przesuwają się przed 
oczami czytającego jak taśma filmowa. I to taśma intensywnie od
działująca na wszystkie zmysły. To właśnie ta nadzwyczajna szcze
gółowość, niemal iluzjonistyczna gęstość opisu biorąca się z pragnie
nia, by nie zapomnieć niczego, co ma związek ze zmarłą osobą, czyni 
te encyklopedię tak wyjątkową:

12 Tamże, s. 57.
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„Danym (...) o miejscu urodzenia, wyczerpującym, dokładnym (...) 
towarzyszyły różne detale, geograficzne, historyczne, ponieważ tam 
wszystko jest zapisane. Wszystko. Krajobraz stron rodzinnych odmalo
wano tak żywo, że czytając, a właściwie przebiegając oczami linijki i aka
pity czułam się, jak gdybym była tam, w sercu tego krajobrazu: śnieg na 
szczytach dalekich gór, nagie drzewa, zamarznięta rzeka, po której, jak na 
obrazach Brueghla, ślizgają się dzieci"13.

Ta niebywała dbałość o szczegół przypominająca zdolności reje
strującego najmniejsze drgnienia rzeczywistości Funesa, chorobliwa 
niemal troska, która każę odnotować nazwisko duchownego udziela
jącego ślubu, jak i nazwiska gości weselnych, zarówno ceny mebli, jak 
i wieczorną burzę, znajduje uzasadnienie w rzadkiej, jakże nienauko
wej, wizji historii. Szukaniu powszechnych praw i generalizacji prze
ciwstawiono tu, doprowadzony do skrajności, idiografizm.

„Historia jest dla redaktorów Księgi umarłych sumą ludzkich losów, 
całokształtem ulotnych zdarzeń. Dlatego odnotowują każdą czynność, 
każdą myśl, każde dobroczynne tchnienie, każdą cyferkę na mapie wpi
sują do rejestru, każdą łopatę odrzucającą błoto, każdy ruch, który spo
wodował podniesienie cegły z ruin"14.

Ostatecznie bowiem są oni przekonani, że

„... nic się nigdy nie powtarza w historii istot ludzkich, wszystko, co na 
pierwszy rzut oka wydaje się identyczne, bywa zaledwie podobne; każdy

13 Tamże, s. 54.
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człowiek jest gwiazdą samą w sobie, wszystko zdarza się zawsze i nigdy, 
wszystko się powtarza nieskończenie i niepowtarzalnie. (Dlatego autorzy 
Encyklopedii umarłych, tego cennego pomnika różnorodności, tak wielką 
rolę przypisują szczegółom, a każde ludzkie stworzenie to dla nich świę
tość)"«.

Wszystko, co przydarzyło się owym najzwyklejszym bohaterom 
tej encyklopedii, warte jest odnotowania. Wszystkie fakty, zdarzenia, 
okoliczności, które były ich udziałem zasługują na utrwalenie i ocala
jącą od nicości pamięć. Tu w istocie „nic dwa razy się nie zdarza", 
historia pojmowana jest jako suma precedensów i już sam ten fakt 
wystarcza do tego, by dostąpiły one encyklopedycznej nobilitacji, by 
nie zostały wessane przez próżnię zapomnienia.

Claude Lévi-Strauss poczynił niegdyś frapującą uwagę o podobień
stwie między australijskimi czuringa i naszymi zasobami archiwalnymi.

„Czuringa są gromadzone w naturalnych kryjówkach, daleko od 
uczęszczanych ścieżek. Co pewien czas wyjmuje się je w celu zrobienia 
przeglądu i dotknięcia ręką, a przy tej okazji poleruje się je, natłuszcza 
i barwi, towarzyszą temu zaklęcia i modlitwy. W ten sposób, dzięki spe
cjalnemu ich traktowaniu, ujawniają one uderzającą analogię z dokumen
tami archiwalnymi, które zakopujemy w skrzyniach lub powierzamy 
opiece związanych tajemnicą notariuszy i które przeglądamy od czasu do 
czasu - zachowując ostrożność należną rzeczom świętym - aby je napra
wić, gdy trzeba, lub aby je przełożyć do lepszych teczek. Również i my 
przy takich okazjach chętnie wspominamy wielkie mity, których wspo
mnienie ożywa pod wpływem ponaddzieranych i pożółkłych stronic: 
dzieła i czyny naszych przodków, dzieje naszych domostw od wybudo
wania do przejęcia na własność"14 15 16.

14 Tamże, s. 70.
15 Tamże, s. 64.
16 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, Warszawa 1969, s. 359-360.

Archiwum więc, to miejsce, gdzie gromadzi się rzeczy dla danej 
społeczności ważne, miejsce, w którym deponujemy dokumenty za
świadczające o naszej tożsamości, „rzeczy święte", jak powiada Lévi- 
-Strauss. Podobnie encyklopedia zawiera tylko to, co z punktu widze
nia ponadjednostkowej pamięci kultury jest jej częścią niezbywalną; 
nazwiska w niej utrwalone nie są dziełem przypadku, to galeria po
staci, z takich czy innych powodów, wyrastających ponad przecięt
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ność. I archiwum, i encyklopedia zatem to ekspozytury mitycznego 
Skarbca, który z natury rzeczy tylko to, co cenne przechowuje.

W zestawieniu z taką charakterystyką, Archiwum z powieści Sa- 
ramago, jak i Encyklopedia z opowiadania Kiśa wydają się jawnie 
sprzeniewierzać celom, którym powinny służyć obie te instytucje: 
ocalania od zapomnienia tego, co naprawdę dla kultury ważne. 
Ponieważ nie może być tak, że wszystko naraz jest ważne, Pamięć 
Archiwum i Pamięć Encyklopedii musi hierarchizować. Pamiętanie 
oznacza tu nie tylko magazynowanie wiedzy, ale ich wartościującą 
selekcję. W efekcie zatem, instytucje powołane do pamiętania służą 
też, chcąc nie chcąc, zapominaniu. Nie da się zapamiętać wszystkich, 
ci więc, którzy nie zasłużyli się wystarczająco, wpadają w czarny lej 
niepamięci.

Tymczasem, przywołane tu wizje Archiwum i Encyklopedii z ja
kąś dającą do myślenia przewrotnością i determinacją upierają się, że 
przeciwnie: wszystko jest ważne, każdy żywot, bez względu na jego 
zasługi wart jest pamiętania. Hasło „Wszystkie imiona", które Archi
wum Akt Głównych nosi w herbie, mogłoby być także idealnym 
mottem dla Encyklopedii Umarłych prowadzonej przez osobliwą 
sektę z tak zapamiętałą, niemal nie-ludzką konsekwencją. Obie te 
instytucje wprowadzają do zobiektywizowanej i beznamiętnej pamię
ci archiwalno-encyklopedycznej parametr jakby z porządku zupełnie 
innego niż czysto informacyjny: współczucie. Pozwala to przywołać 
niezwykle istotny, a rzadko przypominany związek pamięci i serca. 
Ow związek przechował się jeszcze w idiomatyce kilku języków eu
ropejskich, w których wyrażenie „uczyć się na pamięć" oddaje się - 
przykładowo - przez by heart czy par coeur. Pamięć, zwłaszcza pamięć 
absolutna, pamięć, która podejmuje się beznadziejnego zadania pamięta
nia o wszystkich umarłych, okazuje się tu innym imieniem miłości.

W tym obowiązku pamiętania, jaki celebrują óbie instytucje, choć, 
jak widzieliśmy, każda realizuje go na swój sposób, w tej konieczności 
przywracania pamięci o zmarłych jest coś ostatecznego, coś - bez 
przesady - na skalę kosmiczną. Ten eschatologiczny rys pamięci do
chodzi do głosu już zupełnie otwarcie w wypowiedzi jednego z bo
haterów Terra Nostra Carlosa Fuentesa, powieści, w której motyw 
Pamięci pojawia się w różnych odsłonach. Oto starzec strzegący księ
gi losu wypowiada słowa, które mogą służyć za komentarz tłumaczą- 
cy najgłębszy sens zamierzeń naszego Archiwum i Encyklopedii:
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„Między życiem a śmiercią istnieje tylko przeznaczenie pamięci. Ze 
wspomnień są utkane losy świata. Ludzie giną, słońce po słońcu następuje, 
upadają miasta, władza przechodzi z ręki do ręki. W odmęt zapomnienia 
pogrążają się władcy i ich nadgryzione zębem czasu pałace wydane na pa
stwę ognia, burzy i zielska. Jeden okres się kończy, a drugi zaczyna. Tylko 
pamięć utrzymuje przy życiu to, co umarłe; ci, którzy mają umrzeć, dobrze 
wiedzą o tym. Koniec pamięci jest prawdziwym końcem świata"17.

17 C. Fuentes, Terra Nostra, przeł. M. Kaniowa, Poznań 1993, t. 2, s. 57.

Kruche naczynie pamięci staje się nagle instrumentem o ogromnej 
mocy, przybiera kształt alchemicznej retorty posiadającej zdolność 
przemieniania śmierci w żywą rzeczywistość. Widać przy tym wy
raźnie, jak idea pamięci absolutnej ma naturę paradoksalną. Bo prze
cież pamięć, która chce ocalić „wszystkie imiona", która z definicji 
zwrócona jest w przeszłość, w gruncie rzeczy tak naprawdę celuje 
w przyszłość. Utkwiona wzrokiem w przeszłości ma, jako swój waru
nek, mocne przeczucie ostatecznego kresu.

W pałacu pamięci

Czymże są te miejsca pamięci totalnej, o czym mówią? Z pewnością 
chodzi tu o coś więcej niż o zwykłą użyteczność gromadzenia danych 
osobowych. Ale skąd to pragnienie, by przywracać pamięć o wszyst
kich zmarłych? Motyw egalitarystyczny, swoista demokratyzacja 
śmierci, o których wspomina narrator Encyklopedii umarłych, jest ja
kimś wyjaśnieniem, ale sądzę, że nie tłumaczy go wystarczająco. Za
pytajmy więc tak: nie jaki jest cel tego szalonego przedsięwzięcia, ale 
jakie są warunki możliwości samej idei pamięci absolutnej? Innymi 
słowy, jeśli instytucje realizujące ową ideę są rozwinięciem czy tez 
przedłużeniem pamięci jednostkowej, to jaka musi być jej ontologia, 
by wspomniana idea była w ogóle możliwa? Wolno zasadnie wątpić, 
że nawet najbardziej zaawansowane badania nad fizjologią mózgu nie 
udzielą nam na to pytanie wiążącej odpowiedzi. Rzecz idzie bowiem 
nie o biochemiczne zasady funkcjonowania pamięci, ale o jej metafi
zyczny sens. Powróćmy więc na koniec raz jeszcze do św. Augustyna.

Już z tych kilku wcześniej cytowanych fragmentów można bez 
trudu zauważyć, że św. Augustyn przydaje pamięci przymioty bo
skie. Pamięć, choć ograniczona, nie ma granic, choć dotyczy przeszlo- 
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ści, ma na uwadze przyszłość, choć jest mną i we mnie, transcenduje 
w jakiś tajemny sposób jednostkowe ograniczenia. Augustyńska me
moria ze swoją zdolnością wszechobejmowania, stawania się wszyst
kim, ma tu prerogatywy, które w późniejszej myśli patrystycznej 
przejmie intelligentia. W myśli św. Augustyna pamięć bywa czasem 
jedną z trzech władz (obok intelligentia i voluntas) duszy, innym razem 
wręcz utożsamia się z duszą.

„Co jest jednak podstawą samej pamięci? U jej podłoża znajduje się 
konstytuujący ową ukrytą wiedzę wewnętrzny Władca, źródło wszelkiego 
świata, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, czyli 
Bóg"«.

Ostatecznie więc to On zamieszkuje, choć nie bardzo wiadomo gdzie 
- („A jednak raczysz mieszkać (...) w mojej pamięci. I czemuż pytam, 
w którym jej miejscu mieszkasz?") - augustyński „pałac pamięci".

Te myśli zaskakująco rezonują z pewną wypowiedzią Umberta 
Eco na temat natury Biblioteki, wprowadzając do naszego myślenia 
o racjach istnienia pamięci absolutnej ostatnie już ogniwo:

„Proszę pomyśleć hipotetycznie, że Boga nie ma. Jaka jest jedyna gwa
rancja, że był pan Proustem albo sankiulotą, który zdobył Bastylię? Tylko 
biblioteka, ta pamięć ludzkości. Pan może zniknąć, ale ludzkość zachowa 
swoją pamięć. I pan w niej figuruje bez względu na to, czy jest pan Pro
ustem, czy kimś pierwszym z brzegu. Być może da się więc powiedzieć, 
i zrozumiał to Borges, że biblioteka jest erzacem, substytutem Boga. Jeśli 
Bóg istnieje, jako wszechwiedzący jest rodzajem wielkiej biblioteki. Pod 
koniec Boskiej Komedii Dante mówi, że wizja Boga rozkłada się jak książka, 
si quadema. Tak więc wizja Boga to wizja uniwersalnej biblioteki"19.

Można sądzić, że mówiąc o bibliotece, Eco nie ma na myśli którejś - 
niechby najbardziej pojemnej - z bibliotek realnie istniejących (z tych 
bowiem dowiemy się z pewnością wiele o Prouście, natomiast zgoła 
mc o „kimś pierwszym z brzegu"), ale Bibliotekę Bibliotek, bibliotekę, 
która, podobnie do Archiwum Śaramago i Encyklopedii Umarłych 
Ki§a, ma ambicję, by utrwalić „wszystkie imiona". Relacja jest prze-

” Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłumacze 
rożni, Warszawa 2001, s. 255.

U. Eco, De l'Oeuvre overte au Pendule de Foucault, „Magazine Littéraire", s. 23, 
JY'- za: D.S. Schiffer, Umberto Eco. Labirunt świata. Biografia, przeł. A. Szymanowski, 
Warszawa 2001, s. 155.
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chodnia: Bóg staje się wielką Biblioteką, ta zaś boskim erzacem. 
Oczywiście, nie należy tej wypowiedzi rozumieć dosłownie. Nie jest 
to żadne wyznanie wiary. U zdeklarowanego sceptyka jakim jest Eco, 
Bóg jest tylko figurą retoryczną, może zgrabną i poręczną metaforą, 
może - nieco jak diabeł Kołakowskiego - postulatem praktycznego 
rozumu. Warto jednak domyśleć tę supozycję do końca. Ale już bez 
mrugania okiem i bez ironicznych cudzysłowów. Dosuńmy zatem 
naszą szafę do ściany.

Proszę pomyśleć hipotetycznie, że Bóg jest. Jeśli tym samym po
ważnie potraktować biblijną wizję stworzenia człowieka wraz z nie
odłączną od niej ideą „obrazu i podobieństwa", to nie da się wyklu
czyć, że zmaterializowana w przywołanych przykładach idea pamięci 
absolutnej jest niedoskonałym, ale jednak: odpryskiem?, pogłosem?, 
refleksem?, odbiciem? - jak to dobrze nazwać? - Boskiej arcypamięci, 
tej Czarnej Skrzynki, w której ostatecznie wszystko ulega ocaleniu 
i w której nikt nie ma prawa zostać zapomniany. Jeśli uświadomić to 
sobie bliżej, jeśli pochylić się nad ową augustyńską studnią bez dna, 
to rzeczywiście doznać można zawrotu głowy.

„Wielka jest potęga pamięci. Trwogą przejmuje..." Prawdziwy 
horror metafizyczny...

Postscriptum

Słowo o fotografiach w tekście. Zdjęcia zakupione zostały w antykwa
riacie. Otrzymałem je któregoś dnia w prezencie od Marty Miskowiec, 
pracującej w krakowskim Muzeum Historii Fotografii, w związku 
z naszą rozmową o pamięci. Zdjęcia naklejone są na tekturki o wy
miarach 6,5x10,5. Niedatowane. Nie mają podpisów. Nie wiemy, kto 
na nich jest, nie znamy personaliów osób przedstawionych na zdję
ciach. Nie wiemy o tych ludziach nic. Wiemy jedynie to, że nie żyją- 
Że są nie-żywi. Jedyne znaki identyfikacyjne to nazwy zakładów 
fotograficznych, w których zostały zrobione zdjęcia. Wszystkie mie
ściły się w Krakowie: „Tadeusz Jabłoński, Zakład Fotograficzny, ul. 
Franciszkańska L4", „Juliusz Mień, fotograf, ul. Kopernika 8", „Zakład 
artystyczno-fotograficzny M.A. Olmy, Podwale 14", „M. Kremski, fo
tograf, ul. Karmelicka 15". Spoglądając czasem na te fotografie, nie 
mogę uwolnić się od wspomnienia wiersza Miłosza W Parafii, ze zbio
ru To. Trudno o lepszy komentarz do tych martwych/żywych zdjęć.
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Do przejmującego promieniowania rzeczywistej obecności, które 
z nich emanuje:

„Gdybym nie był kruchy i przełamany od środka, 
Nie myślałbym o innych - jak ja, przełamanych od środka. 
Nie wybrałbym się na pagórek, na cmentarz koło kościoła, 
Żeby starać się pozbyć litości nad sobą.
Zośki szalone,
Przegrywający wszystkie bitwy Kazikowie,
Samoudręczające się Agaty
Leżą pod krzyżami z rokiem urodzenia i śmierci. I któż
Ich wypowie? Ich mamrotania, szlochy, nadzieje, łzy upokorzenia?
Ci sami w śluzach, w zapachu moczu,
W szpitalnym wstydzie pokręconego ciała.
I zaraz wieczność. Niestosowna. Nieprzyzwoita.
Jak dom lalek zgnieciony kołami, jak słoń depczący 
Chrabąszcza, jak zatapiający wysepkę ocean. 
Zaiste, dziecinna głupota nas wszystkich 
Nie licuje z powagą rzeczy ostatecznych.
Nie mieli czasu, żeby cokolwiek zrozumieć
Z jednostkowego bytu,
Z principium individuationis,
Ja też nie rozumiem, ale co poradzę.
Całe życie zamknięty w łupinie orzecha,
Na próżno chciałem stać się kimś zupełnie innym.

Schodzimy tedy w ziemię, parafianie.
Z nadzieją, ze trąby Sądu wywołają nas po imieniu.
Zamiast wieczności, zieleń i ruch obłoków,
Wstaje tysiąc za tysiącem Zoś, Katarzyn, Bartłomiejów,
Maryś, Agat, Bronisławów,
Żeby wreszcie wiedzieli,
Dlaczego to było i po co"20.

20 Cz. Miłosz, W Parafii [w:] To, Kraków 2000, s. 91.

1 na koniec jeszcze jedno. Na odwrocie naszych zdjęć uważne oko 
odczytać może kanoniczną formułę, którą sumienni mistrzowie foto
graficznego rzemiosła opatrywali swoje prace: „Klisze przechowuje 
s>ę '. Rzadka przenikliwość.
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Jedynym widzeniem jest widzenie perspe
ktywiczne, jedynym »poznaniem« jest »poznanie 
perspektywiczne«; im więcej zaś uczuć do
puszczamy do głosu na temat jakiejś rzeczy, im 
więcej oczu, różnych oczu, umiemy użyć 
wpatrzeniu na nią, tym pełniejsze będzie nasze 
»pojęcie« tej rzeczy, nasza »obiektywność«.
Friedrich Nietzsche, Z genealogii moralności1

1 F. Nietzsche, Z genealogii moralności, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 1997,

W niezwykłym filmie Bemardo Bertolucciego Strategia pająka - opar
tym na krótkim opowiadaniu Borgesa Temat zdrajcy i bohatera - młody 
Athos Magnani, syn legendarnego włoskiego antyfaszysty, przybywa 
do miasteczka Tara w poszukiwaniu prawdy o tragicznej śmierci 
swojego ojca. Miejscowość wygląda jak filmowa atrapa, wszystko 
zdaje się sztuczne, jakby zainscenizowane na przybycie gościa. 
Wszystko pokryte patyną czasu. Trochę tu jak w Sanatorium pod klep
sydrą Schulza: to świat istniejący w osobnej odnodze czasu. Czas poza 
rzeczywistym czasem historycznym. Zupełna nierzeczywistość. Prze
szłość zatopiona w bursztynie.

Rozmowy z trzema najbliższymi przyjaciółmi Magnaniego seniora 
krok po kroku upewniają syna, że obraz minionych wydarzeń, 
w który dotąd wierzył, jest całkowitą fikcją. Że prawda o przeszłości 
jawi się zupełnie inaczej niż to sobie wyobrażał, że zdecydowanie 
odbija od tego, co zastygło w zbiorowej wyobraźni. Okazało się bo
wiem, że Athos Magnani, legenda ruchu antyfaszystowskiego, tak 
naprawdę nie był bohaterem, ale zdrajcą, że nie został zabity przez 
faszystów, ale przez swoich kolegów, że nie został zdradzony, ale 
sam był zdrajcą, że nie został zamordowany, ale wykonano na nim 
wyrok. Przyłapany na zdradzie, poprosił swoich towarzyszy, by jego 
śmierć nie poszła na marne, by obróciła się w mitotwórczą legendę. 
Precyzyjnie więc obmyślił i zainscenizował własną śmierć, tak by 
wyglądała na zabójstwo. Tym samym ze zdrajcy (którym był), stał się
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bohaterem (którym nie był). W obrazie przeszłości znaki zostały więc 
dokładnie odwrócone.

Film Bertolucciego śledzi napięcia, jakie rysują się między jednost
kową prawdą egzystencji a zbiorową prawdą historycznego wyobra
żenia2. Jego młody bohater cały czas wplątany jest w grę prawdy 
i zmyślenia na temat historii. Orientuje się w końcu, że przeszłość nie 
jest raz na zawsze zafiksowana, ale że ma naturę plastycznej masy, 
z której formować można dowolne niemal kształty. Znamienne: mło
dy Athos Magnani, który poznał prawdę, w końcu nie objawi jej pu
blicznie. Będzie próbował opuścić Tarę, ale jej pajęcza sieć zatrzyma 
go na miejscu. Przejmujący i zapadający w pamięć jest ostatni kadr: 
obraz torów kolejowych porosłych wysoką trawą. Film przedstawia 
przeszłość jako zagadkę, a niejednoznaczność tytułu i ostatniej sceny 
nie ułatwia jej rozwikłania. Włoski rzeczownik tara obejmuje kilka 
znaczeń, acz dość pokrewnych semantycznie: „skaza", „defekt", 
„ukryta wada", z kolei wyrażenie farę la tara to „przyjąć coś z zastrze
żeniem" albo „nie przyjmować na wiarę". Może w tej osobliwej na
zwie kryje się przynajmniej część rozwiązania...?

2 Por. L. Micciche, „Strategia pająka", czyli 'zainscenizowana' historia [w_] 
B. Bertolucci w opinii krytyki zagranicznej, wstęp i oprać. T. Miczka, Warszawa

Jakkolwiek by było, ta filmowa enigma wydaje się wielce stosow
nym wprowadzeniem do dalszych rozważań. Mając ją na uwadze, 
chcę zapytać o możliwość „dotknięcia" przeszłości, o to, w jaki sposób 
miniona rzeczywistość, to, co - jak powiadamy - „odeszło już do hi
storii" można odzyskać dla współczesności, w której mieszkamy, 
szerzej: o to czy w ogóle możliwe jest spotkanie z „prawdziwą" prze
szłością, czy (i jak?) można ją w niekonfliktowy sposób uobecnić. Po
zostańmy jeszcze w kręgu pajęczych metafor. Przyjrzyjmy się jeszcze 
jednej wersji strategii pająka.

W roku 2002 nakładem niezależnej paryskiej wytwórni „Alfa" została 
wydana płyta, znanego już na rynku nagrań muzyki dawnej z dwóch 
realizacji (kompozycje Giovanni Girolamo Kapsbergera i Stefano 
Landiego), zespołu L'Arpeggiata, prowadzonego przez austriacką 
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lutnistkę i gitarzystkę Christinę Pluhar. Najnowsza płyta tego świet
nego międzynarodowego zespołu opublikowana została w stworzo
nej całkiem niedawno - niejako na marginesie głównego, „klasyczne
go" nurtu wydawniczego - serii: Les chants de la terre. Seria ta poświę
cona jest publikacji relatywnie mało znanych a wartych poznania 
utworów muzyki ludowej, eksploruje korzenie muzyki europejskiej, 
przywołując do istnienia jej zapomniane obszary. Płyta, o której mo
wa, nosi wielce intrygujący tytuł: La Tarantella. Antidotum tarantulae. 
Powiedzmy to od razu: w swojej klasie, w dziedzinie nagrań przy
wracających do życia i wskrzeszających muzykę tradycyjną, ludową, 
muzykę istniejącą często jedynie w przekazach ustnych, ta płyta - 
pośród wydanych ostatnio - nie ma sobie równych. O możliwych 
powodach znakomitego jej przyjęcia w branży muzycznej (liczne na
grody najbardziej prestiżowych pism muzycznych), ale też ogromnej, 
jak na standardowe przyzwyczajenia muzyczne, popularności tej 
płyty - za chwilę. Przypomnijmy w tym miejscu kilka podstawowych 
faktów, ograniczając charakterystykę muzykologiczną do niezbędne
go minimum.

Jak podają źródła historyczne tarantella narodziła się w Apulii, 
jednej z najbardziej konserwatywnych religijnie włoskich prowincji. 
Co najmniej od późnego średniowiecza znany był tam taniec o tej 
nazwie. Niejasne jest pochodzenie samej nazwy. Wywodzi się ją już to 
od miasta Taranto (łac. Tarentum), stolicy prowincji, już to od tarantu
li, jednego z występujących tam jadowitych pająków. Jakkolwiek by 
było, tarantella już w XVII wieku trafiła na dworskie pokoje. Ów 
szybki taniec, o frenetycznym rytmie, zyskał w Europie wielką popu
larność. W tym procesie nobilitacji muzyki o rdzennie plebejskim 
rodowodzie nie obyło się wszakże bez istotnych strat: taniec, miano
wicie, został okiełznany i skrojony wyraźnie na dworską miarę. 
Stał się ucukrowaną i galanteryjną wersją tańca, który pierwotnie 
należał bez reszty do żywiołu magiczno-religijnego i tylko w jego 
obrębie się tłumaczył. Żywych ludzi - z ich prawdziwymi emocjami, 
z ich szaleństwem, lękiem i melancholią - zastąpiły wyfraczone, plą
sające w kółko, manekiny. Niestety, ta całkowicie przekłamana wizja 
tarantelli jako dość głupawego i koniecznie wesołego (!) tańca poku
tuje do dzisiaj. Entuzjaści filmowej wersji Ojca chrzestnego, w którym 
tańczy się skoczną sycylijską tarantellę, powinni koniecznie o tym
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Tarantellę nie tylko tańczono, ale z czasem zaczęto wykorzystywać 
jako poręczną i efektowną formułę muzyczną. Tarantellę o wyraźnie 
rozpoznawalnej strukturze rytmicznej, spotkać można nie tylko u kom
pozytorów baroku, ale i znacznie później: choćby u Schuberta czy 
Chopina, a bliżej naszych czasów - u Strawińskiego. Przy całym sza
cunku dla muzycznej finezji znamienitych twórców, powiedzieć trze
ba, że - jeśli wierzyć przekazom - różnica między ludową tarantellą, 
graną i tańczoną niegdyś w południowych Włoszech, a jej uszlachet
nioną muzycznie odmianą, jest mniej więcej taka, jak między palącą 
piołunówką a słodkim likierem. Uznajmy, że nie jest to różnica bez 
znaczenia, a uszlachetnienie niekoniecznie musi tu oznaczać kom
plement.

Czym tedy była tarantella u swych ludowych źródeł? Czym byt 
ów taniec przepełniony nierzadko erotyzmem i frenetyczną zmysło
wością, taniec, który pozwala domyślać się - i to nie bez racji - jak 
mogły wyglądać niegdyś orgiastyczne ryty dionizyjskie i jaki kształt 
mogła przybierać grecka mania? Przypomijmy, że miasta apulijskie 
wchodziły przecież w skład Wielkiej Grecji!

Tarantella bezpośrednio i nierozerwalnie związana jest z niezwy
kłym fenomenem kulturowo-religijnym włoskiego Południa znanym 
jako tarantyzm. W pochodzącym z roku 1362 Sertum papale de venenis, 
najstarszym zachowanym dokumencie mówiącym o tarantyzmie, 
znajduje się wzmianka o pewnym ludowym wierzeniu, wedle które
go tarantula w momencie ukąszenia śpiewa pewną melodię, toteż 
i chory, słysząc melodię zgodną ze śpiewem pająka, odczuwa ogrom
ną przyjemność.

Jednak najwięcej informacji o historycznej formie tarantyzmu za
wiera Magnes, sive de arte magnética, siedemnastowieczny traktat me- 
dyczno-filozoficzny niemieckiego jezuity Athanasiusa Kirchera. Za
uważył on zadziwiającą zbieżność pomiędzy rodzajem ukąszenia 
a muzycznymi środkami aplikowanymi choremu. I tak, osoba uką
szona przez tarantulę o melancholijnej naturze, stawała się nierucha
wa i śpiąca, z kolei pokąsany przez tarantulę o cholerycznym usposo
bieniu - stawał się pobudzony, szalony, skory do wybuchowych 
zachowań. W zależności też od rodzaju ukąszenia, chory reagowa 
entuzjastycznie na pewne kolory. Wyleczenie ukąszonej osoby, zwa
nej tarantatta, wymagało - oprócz utrafienia w odpowiednią barwę 
odnalezienia właściwej melodii, stosownych dźwięków, które mog y 
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stać się skutecznym lekarstwem na chorobę. Melancholików zatem 
leczono głośnym dźwiękiem trąbek i różnego rodzaju bębnów, chole- 
rykom aplikowano kojące melodie wykonywane przez skrzypce, cy
try, gitary i lutnie. W związku z tym, wspomina jezuita o pewnej 
młodej dziewczynie, „która nie mogła być pobudzona do tańca ina
czej jak tylko przy huku bębnów, brzmieniu trąb, słowem - przez 
instrumenty czyniące przeraźliwy hałas"3.

3 E- de Martino, Ziemia zgryzoty. Przyczynek do historii życia religijnego poludnio- 
Wioch, przeł. W. Marucha, Warszawa 1971, s. 161.

4 Tamże, s. 160.

Z pomocą tańca, jak powszechnie wierzono, można było usunąć 
z organizmu śmiercionośny jad. Jak ważny był odpowiedni dobór mu
zyki, świadczy opowiedziany przez Kirchera kuriozalny przypadek 
pewnego Hiszpana, którego ukąsiły dwie różne tarantule, w rezultacie 
czego stał się on podwójnym tarantystą. Co gorsze, zaordynowana 
muzyczna kuracja nie skutkowała, jako że nie istniała pełna zgodność 
między aplikowanymi dwiema melodiami a rozbieżną naturą pająków. 
W wyniku tego samoznoszącego się leczenia, nieszczęśnik zmarł4.

Słuchając dzisiaj tych opowieści jezuickiego misjonarza, trudno nie 
uśmiechać się pod nosem. Ale zanim popadniemy w ton protekcjo
nalnej wyższości, pamiętać trzeba, że mamy do czynienia ze zjawi
skiem wyjątkowej wprost rangi. Apulijski tarantyzm trwał bowiem 
nieprzerwanie dobrych kilkaset lat, nie był przy tym barwnym kultu
rowym ornamentem, ale niezwykle istotnym składnikiem życia spo
łecznego. Nie był też, jak czasem sądzono, zjawiskiem, które całkowi
cie i bez reszty dałoby się wytłumaczyć terminami psychiatrycznymi. 
Dostarczał natomiast sensownego scenariusza radzenia sobie z sytu
acjami kryzysowymi. Pełnił wyraźne funkcje katartyczne. Był obra- 
zowo-symboliczną matrycą odnawianych rokrocznie rytualnych za
chowań. I to aż po niedawny czas. Ernesto de Martino, wybitny wło
ski badacz tarantyzmu, odnotował przypadki wielogodzinnych ta
necznych seansów jeszcze w roku 1959! Tarantyzm nie zniknął jednak 
zupełnie ze sceny. Do dziś w Galatinie na Półwyspie Salentyńskim, 
jednej z najważniejszych kolonii greckich, w dniu św.św. Piotra 
1 Pawła, wierni gromadzą się w kościele pod wezwaniem świętych, by 
odprawić rytuał, którego związki z chrześcijaństwem są - powiedzmy 
delikatnie - dosyć luźne.
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Już na pierwszej płycie L'Arpeggiaty, La Vilanella, z muzyką 
Giovanni Girolamo Kapsbergera, usłyszeć można - zgrabnie wkom
ponowaną w resztę kompozycji - ludową Tarantellę di Sannicandro 
z przylądka Gargano, pieśń weselną opartą na przejmującej ostinato- 
wej figurze basowej, w fenomenalnym wykonaniu Pino de Vittorio. 
Być może już wówczas zrodził się pomysł, by całą płytę poświęcić 
w przyszłości pajęczym klimatom?

W starannie ułożonym, niezwykle przy tym różnorodnym pro
gramie omawianego nagrania, mamy kilka odmiennych w charakte
rze tarantelli. Ze zbioru Kirchera pochodzą te, których zapisy ucho
dzą za najstarsze: czysto instrumentalna Tarantella Napoletana, podob
nie jak tytułowe lekarstwo na ukąszenia - Antidotum tarantulae. Ale 
jest też Tarantella del Gargano czy pasterska La Carpinese, obydwie za
rejestrowane przez muzykologów w latach powojennych. Oprócz 
apulijskich tarantelli mamy też Tarantellę calabrese, pieśń wykonywaną 
z towarzyszeniem zampogna (dudy). Osobne słowo należy się wstrzą
sającemu lamentowi żałobnemu, Lu poveru 'Ntonuccio, którego melo
dia została zanotowana dopiero w latach 60. w Sternatia przez wybit
ną śpiewaczkę pieśni ludowych, Giovannę Marini. Lament żałobny 
był nierzadko częścią kuracji muzycznej. Oparty na czytelnej symboli
ce śmierci i odrodzenia, umożliwiał choremu uwolnienie się od pęta
jących go negatywnych emocji, po prostu: wykrzyczenie ich (co, bez 
żadnych eufemizmów i dwuznaczności, potwierdza wykonanie na 
płycie).

Zadziwiające, ale znakomicie współbrzmią z tymi utworami o ar
chaicznym rodowodzie współczesne pieśni, które również pojawiają 
się w nagraniu. Napisane z inspiracji duchem tarantelli i w oparciu 
ojej linię melodyczną czy wzorzec rytmiczny kompozycje Matteo 
Salvatore, Alfio Antico, Ambrogio Sparagna czy Lucilli Galleazzi, 
organicznie wyrastają z apulijskiego tańca, doskonale mieszczą się 
w jego bez trudu rozpoznawalnym idiomie. Ta muzyka naprawdę 
żyje, tętni, pulsuje, oddycha południowym powietrzem. Tarantula 
w nagraniu L'Arpeggiaty to nie martwy insekt za szkłem. Ona nerwo
wo rozgląda się, wypatruje ofiary. Rzeczywiście kąsa! Bo w istocie, 
nagranie to ma jakieś trudno wytłumaczalne, hipnotyczne wręcz 
działanie. Bierze słuchacza w swoje władanie. Naprawdę trudno się 
od niego uwolnić. Przykłady ukąszonych można mnożyć. Uderzający 
przy tym paradoks: mimo że jako punkt wyjścia ma kulturowy fen0' 
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men uwikłany w prawdziwe cierpienie i ocierający się o śmierć, La 
Tarantella cała jest po stronie życia. Kompozycję Ah vita bella można by 
uznać za symboliczne potwierdzenie tej intuicji.

Nie byłoby tej płyty bez rewelacyjnych wykonawców. Christina 
Pluhar, grająca niemal na wszystkich instrumentach strunowych, jest 
autorką koncepcji całości, ale też znacznej części instrumentacji pre
zentowanych utworów. W nagraniu słychać szerokie spectrum baro
kowego instrumentarium: gitarę barokową, chitarra battente, harfę 
barokową, teorban, lutnię, psałterion czy colascione. Soczyście i nie
zwykle dynamicznie brzmią bębny i perkusjonalia. Stąd też niezwy
kła barwność i wewnętrzny ruch tego nagrania.

Wydarzeniem są interpretacje solistów. Lucilla Galeazzi, umbryj- 
ska pieśniarka znana m.in. z wcześniejszych dokonań z Giovanną 
Marini i Patrizią Bovi, po prostu przechodzi samą siebie. Jej surowy 
głos o naturalnej śpiewności świetnie sprawdza się zarówno w koły
sankach (Sogna fiore mio - inspirowana tarantellą), jak i w obłąkanej 
apulijskiej tarantelli Pizzicarella mia, śpiewanej w charakterystycznej 
dla śpiewu ludowego manierze wokalnej. W równie znakomitej for
mie jest Marco Beasley, śpiewak o neapolitańsko-brytyjskim rodowo
dzie, dysponujący głosem o wyjątkowej subtelności. Jego wykonanie 
to potężna dawka emocji, jednak nieustannie poddawanych kontroli. 
Oboje artyści operują głosami maksymalnie zbliżonymi do naturalne
go śpiewu, z niewymuszoną i zawsze stosowną ekspresją.

Tyle niezbędnych recenzenckich powinności. Wypada więc zastano
wić się teraz nad anonsowanymi wcześniej pytaniami; pytaniami 
angażującymi już dużo bardziej antropologiczny niż muzykologiczny 
słuch: skąd tak wielkie, niemal powszechne wśród słuchaczy muzyki 
dawnej i nie tylko, powodzenie tej płyty, czego wiarygodnym odbi
ciem mogą być choćby głosy zamieszczone na internetowym forum 
zespołu? Co takiego jest w tym nagraniu, że znajduje ono ważne miej
sce również w płytotekach ludzi rzadko obcujących z tego typu mu
zyką? Jak to się stało, że inne tytuły z serii „Pieśni ziemi", skądinąd 
bardzo dobrze pomyślane i zrealizowane, nie zyskały już tak entuzja
stycznych recenzji? Czym na przykład wyjaśnić całkowicie zadziwia
jący w polskich warunkach fakt, że przez pewien czas (kwiecień 2003, 



342 Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne

sieć EMPiK) płyta ta utrzymywała się na czele najlepiej sprzedających 
się nagrań z muzyką poważną (sic!)? Jak zwykle, gdy chodzi o rozu
mienie zjawisk, które rodzą się nagle i niespodziewanie, nie ma i za
pewne być nie może jednej, wszystko wyjaśniającej odpowiedzi.

Jeśli wziąć w nawias zwyczajowo stosowane, dość trywialne 
zresztą wyjaśnienie upatrujące w tego rodzaju zdarzeniach jedynie 
przejaw chwilowej mody - który to czynnik, choć chce wytłumaczyć 
wszystko, tak naprawdę nie tłumaczy niczego - to powodów fascyna
cji tym nagraniem trzeba by upatrywać w pierwszym rzędzie w war
tościach czysto muzycznej natury. Najczęściej więc w ocenie płyty 
podkreśla się wysoką jakość gry instrumentalistów, olśniewającą 
stronę wokalną, świetną dramaturgię całości, doskonałą dynamikę 
nagrania... Ktoś inny mógłby jeszcze dorzucić uwagę (jak najbardziej 
prawdziwą!) o nieskomplikowanej materii melodycznej i harmonicz
nej utworów pomieszczonych na płycie, o „naturalnej" śpiewności tej 
muzyki, co zapewne przyczyniło się do wzrostu liczby jej słuchaczy... 
itp., itd. Powody tego typu można by mnożyć.

Z pewnością obserwacje te przybliżają nas, przynajmniej w pew
nym stopniu, do uchwycenia swoistości fenomenu La Tarantelli, tłu
maczą jej szeroki odbiór, ale chyba nie dotykają sedna sprawy. Nie 
próbują bowiem odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: jak to się stało, 
że oto flagowa forma muzyczna włoskiego Południa dopiero w tej 
interpretacji nabrała autonomicznej wartości, zaczęła znaczyć nie 
tylko przez odniesienie do pierwotnego kontekstu? Jak doszło do 
tego, że znany skądinąd fenomen tarantelli właśnie dzięki nagraniu 
L'Arpeggiaty został jak gdyby usłyszany na nowo? Otóż, źródła 
ogromnego sukcesu tej płyty, mierzonego oczywiście nie pieniędzmi, 
ale skalą zachwytu - źródła nie jedynego, ale może najważniejszego - 
upatrywałbym w szczególnym podejściu jego twórców do dawnej, 
archaicznej materii muzycznej. Ta kwestia wymaga szerszego i bar
dziej pogłębionego komentarza.

Twórcy serii „Pieśni ziemi", jak mowa o tym dobitnie w katalogu 
wytwórni, za swój cel przyjęli „pieczołowite badanie i muzykolo
giczną dokładność" w podejściu do najdawniejszych, wywodzących 
się z tradycji ludowych, dzieł muzycznych. Idzie tu nie tylko o studia 
nad tą muzyką, ale i jej wykonawstwo. Ale czy rzeczywiście tylko 
w realizacji tych, budzących skądinąd uznanie, założeń upatrywać 
trzeba niezwykłych walorów muzycznych La Tarantelli? Po części na 
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pewno tak. Zauważmy jednak, że nagranie L/Arpeggiaty, choć wy
chodzi od pierwotnych wzorców ludowego pochodzenia, nie trzyma 
się ich niewolniczo. Nie powtarza ich i nie naśladuje. Świadomie do
konuje dekontekstualizacji tej muzyki, wyciągając ją z szuflady „mu
zyka ludowa", w której bywała zazwyczaj umieszczana. Nie jest to 
więc jakaś dźwiękowa wersja etnografii dla ubogich. La Tarantella, 
choć poparta solidną kwerendą źródłową, nie jest archiwistyczną 
ramotą zrodzoną z ducha opacznie pojętej muzykologicznej pedante
rii. Przeciwnie: to bardzo osobista i - przede wszystkim - niezwykle 
twórcza próba zmierzenia się z tradycją, to bardzo precyzyjnie po
myślany i świetnie zrealizowany projekt artystyczny.

Można by nawet powiedzieć przewrotnie tak: siła tej płyty, jej 
przemożne oddziaływanie, bierze się właśnie nie tyle z wierności 
muzykologicznym rygorom, ale raczej z odstępstwa od niej. Bo cóż 
tak naprawdę znaczy owa „muzykologiczna dokładność", o jakiej 
wierności tu mowa? Wierności wobec czego? Jeśli chodzi o wierność 
wobec zapisu muzycznego, o uchwycenie - przynajmniej gdy chodzi 
o barwę głosu i artykulację - ducha tej muzyki, to bez trudu wierzy
my, że zadanie to zostało wykonane wzorowo. W przygotowaniu tej 
płyty brali przecież udział - i to w znaczących rolach - wspomniani 
wcześniej, wybitni znawcy i wykonawcy muzyki włoskiego Południa. 
(Doprawdy, trudno wyobrazić sobie - powiedzmy - Norwega, frazu
jącego w sposób właściwy śpiewakom apulijskim!). Ale wystarczy 
zauważyć, że ta zamierzona dokładność, jeśli traktować ją literalnie, 
jest nie do utrzymania, więcej: zakrawa na kompletny absurd. Dzieje 
się tak z prostego powodu: nie można bowiem w tym wypadku być 
wiernym pierwowzorowi, nie da się uzyskać upragnionej muzykolo
gicznej dokładności zwyczajnie dlatego, że niemożliwe jest wierne 
odtworzenie pierwotnego kontekstu tej muzyki. I nie chodzi mi nawet 
o rzecz oczywistą, o to, że nie ma łatwego i prostego powrotu do za
mkniętej przeszłości, że droga wstecz, w „tamtą" odległą stronę pro
wadzi nieuchronnie tylko przez filtr naszych o niej wyobrażeń. Ale 
gdyby nawet uznać, że we współczesnych wioskach Apulii, Kalabrii 
czy Sycylii wykonuje się tarantellę dokładnie tak, jak przed paruset 
laty, to w dalszym ciągu kontekst wykonania płytowego tej muzyki, 
różniłby się diametralnie od jej pierwotnego kulturowego kontekstu. 
Prawdziwa wierność oznaczałaby więc nie tylko dokładność w od
tworzeniu linii melodycznych czy zachowaniu struktur rytmicznych, 
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ale także - a może przede wszystkim - dokładne odwzorowanie ma- 
giczno-religijnego kontekstu jej powstania. Innymi słowy: o praw
dziwej, a nie cząstkowo pojętej wierności, można by mówić wtedy, 
gdyby zespół L/Arpeggiata - za pomocą jakiejś iluzjonistycznej 
sztuczki - stracił nagle pamięć i na tej niezapisanej tablicy wpisał pa
rametry mentalne apulijskiego chłopa. Co oznaczałoby, że uwe- 
wnętrznił w pełni synkretyczną wizję magiczno-religijną, która zro
dziła fenomen tarantyzmu i samą tarantellę. Ale takie cuda spotkać 
można raczej w literackich fabułach, niż w prawdziwym życiu.

Mało tego: pomijając kontekst kulturowy, już sam pomysł „muzy
kologicznej dokładności", jeśli zastanowić się nad tym chwilę, brzmi 
nieco niedorzecznie. Każdy, kto kiedykolwiek słyszał dokonane 
w tzw. terenie (a więc z założenia najwierniejsze) nagrania etnomu
zykologów, kto słyszał dźwięk często źle strojących ludowych in
strumentów i charakterystyczne, nieszkolone głosy ludowych pie
śniarzy, pojmie bez trudu, że użycie znacznie lepszej jakości instru
mentów, udział profesjonalnych śpiewaków, zastosowanie technicz
nej obróbki materiału muzycznego, wprowadzają do nagrania ludo
wej muzyki zupełnie nowy parametr. Wszystkie te elementy spra
wiają, że musi ono różnić się znacznie od „prawdziwego", pierwot
nego ludowego wykonania tej samej muzyki. I rzeczywiście: różni się 
wyraźnie.

Porównanie nagrań kilku czysto ludowych tarantelli z wersjami 
z płyty L'Arpeggiaty prowadzi do jednego wniosku. Otóż, słuchając 
ich na przemian, wydaje się czasem, że mamy do czynienia z zupełnie 
inną muzyką! W porównaniu z surowymi tarantellami ludowymi, 
muzyka z płyty La Tarantella rzeczywiście brzmi inaczej. W wyniku 
zastosowania barokowego instrumentarium odsłaniają się jej niedo
strzegane wcześniej walory, a nowa instrumentacja czyni tę muzykę 
o wiele bardziej harmonicznie wyrafinowaną. Oczywiście: „inaczej , 
nie znaczy tu „lepiej"! W porównaniu tym nie chodzi mi naturalnie 
o to, które nagranie - to ludowe, czy to muzykologicznie opracowane 
- jest bardziej wartościowe. Już samo pytanie wydaje się pozbawione 
większego sensu, obydwie wersje mają przecież swoje niezaprzeczal
ne walory. Te komparatystyczne uwagi to raczej kolejna próba wydo
bycia i nazwania specyfiki nagrania L'Arpeggiaty. Otóż, tym, co może 
najbardziej rzuca się w uszy w trakcie tego rodzaju porównania, to 
fakt, że La Tarantella, zachowując istotę ludowego idiomu muzyczne
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go, brzmi jakby bardziej... - naprawdę trudno tu o dobre określenie - 
„współcześnie". Potrąca bliskie nam struny wrażliwości.

Właśnie - „współczesność" tego nagrania. Wydaje się, że to jest ten 
najbardziej owocny poznawczo klucz interpretacyjny do uchwycenia 
fenomenu La Tarantelli. Przez „współczesność" rozumiem tu dwie 
rzeczy. Po pierwsze: muzycy biorący udział w jej nagraniu nie zapo
minają o własnej tożsamości, nie stroją się w cudze szaty. Choć wyko
nują muzykę ludową, nie grają jej „na ludowo" (drobne tego przejawy 
i tak oprawione są kunsztowną muzycznie formą). Pamiętają, że cho
ciaż wykonują muzykę o archaicznej nierzadko metryce, to tak czy 
inaczej muszą przepuścić ją przez własną XX-wieczną wiedzę i wraż
liwość muzyczną, a także przez praktykę wykonawczą barokowej 
muzyki. Nie da się tak łatwo zapomnieć - a po prawdzie nie ma i po 
co - o muzykologicznej erudycji nabytej w konserwatorium. Mało 
tego, do istniejących już „starych" tarantelli, dopisują oni własne, 
nowe, będące owocem fascynacji możliwościami tkwiącymi w tej 
formie muzycznej. Po drugie: swego rodzaju „transowość" tej płyty, 
wyraźnie wyczuwalny wewnętrzny puls, mocne podkreślenie walo
rów rytmicznych i ekspresyjnych muzyki o tarantulicznym rodowo
dzie. Niewykluczone, że właśnie te jakości, tak dobrze rymujące się ze 
współczesną wrażliwością muzyczną (jazzowy feeling, rytmika ro
ckowa), sprawiły, że muzyka ta została tak entuzjastycznie odebrana 
przez publiczność. Słuchając nagrań ludowych tarantelli, podziwiając 
wybitnych wykonawców tej muzyki, z punktu wiemy, że to jednak 
„nie nasza" rzeczywistość, słuchając płyty La Tarantella, odwrotnie: 
mamy dziwne poczucie, że jesteśmy „u siebie". Rozumiemy bowiem 
z przeszłości tylko to, co jakoś rezonuje z naszym doświadczeniem; 
z dawnego świata przejmuje nas tylko to, co w naszym postrzeganiu 
rzeczywistości otwiera jakieś ważne przestrzenie. Cała reszta pogrą
żona jest głębokim cieniu.

Mówiąc powyższe, nie twierdzę, że fenomen La Tarantelli został 
tym samym w pełni wyjaśniony - cokolwiek owo „w pełni" miałoby 
znaczyć. Zresztą w przypadku materii tak opierającej się dyskursowi 
Pojęciowemu jak muzyka, sytuacja to dosyć naturalna. Poza tym wy
daje się, że to nagranie - głosy słuchaczy są w tej kwestii niemal 
zgodne - zawiera pewną nadwyżkę semantyczną, coś, czego nie da 
S1ę do końca słowem przyszpilić i dookreślić. Jest w nim jakaś zagad- 
faz skutecznie broniąca dostępu do siebie. Nie miałoby więc sensu 
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ściganie niemożliwego. Jednak pewne ważne furtki, można sądzić, 
zostały przynajmniej nieco uchylone.

Tymczasem oderwijmy się na chwilę od pajęczych klimatów. Celowo 
wybrany i omówiony przed chwilą przykład nagrania L'Arpeggiaty 
nie ogranicza się przecież tylko do rozważań muzykologicznej czy 
artystycznej natury, a przypomnienie, fascynującego skądinąd, feno
menu tarantyzmu, nie było jedynym powodem zajęcia się tą płytą. 
Omawiane przed chwilą procedury interpretacyjno-wykonawcze 
podejmowane przez muzyków, ich działania - albo jak ktoś może 
powiedziałby: manipulacje - na materii muzycznej z przeszłości, każą 
zatrzymać się nad tą płytą dłużej. Instruktywność tej muzycznej reali
zacji wykracza daleko poza czysto etnomuzykologiczny kontekst. 
W tych praktykach, szczególnej co prawda, bo artystycznej natury, 
odsłania się wyjątkowo klarownie pewna - znacznie ogólniej rozu
miana - problematyczność naszego odniesienia do przeszłości. Rzecz 
dotyczy bowiem i innych praktyk kulturowych - jak choćby projekty 
muzealne - które również uwikłane są w kłopoty związane z repre
zentacją przeszłości.

Inaczej mówiąc: wychodzi tu na jaw poważny problem metodolo
giczny dotyczący różnorodnych form naszego „czytania" przeszłości. 
Wystarczy bowiem zauważyć, że wspomniane nagranie, to klasyczny 
niemal przykład interpretacji tekstu historycznego. To, że tym „tek
stem" jest w tym przypadku muzyka, a interpretacja nie pojawia się 
w postaci pisanej, ma w tym przypadku znaczenie drugorzędne. Jeśli 
tak jest w istocie, nagranie to wpisuje się nieuchronnie we wszystkie 
dylematy związane z poznawaniem przeszłości, z jej interpretacyj
nymi kłopotami.

Zastanówmy się wobec tego, do jakiego modelu interpretacyjnego 
przeszłości nawiązuje La Tarantella. Jak powiedzieliśmy, na pewno nie 
jest to interpretacja, która dąży do przedstawienia muzyki przeszłości 
dokładnie w takiej formie, w jakiej słyszano ją kiedyś. Unika więc tym 
samym złudy autentyzmu, pokusy mocno obecnej wśród twórców 
inaugurujących przed około trzydziestoma laty nurt wykonawczy 
w muzyce klasycznej określany mianem „muzyki granej na auten
tycznych instrumentach". I choć oczywiście, przykładowo, suity or
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kiestrowe czy Pasje Bacha z pewnością lepiej i sensowniej brzmią 
w kameralnej obsadzie i w wykonaniu na instrumentach z epoki niż - 
jak to jeszcze niedawno bywało - w wykonaniu masywnej filharmo- 
nicznej orkiestry, to jednak roić sobie, że w związku z tym identycz
nie, dokładnie tak samo słyszała je publiczność XVIII-wieczna jest 
jawnym nieporozumieniem. Pomijając już wzgląd oczywisty: zbiera
ny naprędce skład bachowskich orkiestr i umiejętności muzyczne ich 
członków, to ionosfera tamtego czasu, pojmowanie muzyki, codzien
ny do niej stosunek, by pozostać przy tych kilku łatwo uchwytnych 
czynnikach, sprawia, że „to samo" nie zawsze jest „takie samo", że 
pomysł, by zastosować instrumenty z epoki nie przeniesie nas od 
razu gładko i niekonfliktowo w minioną przeszłość. Zawsze będzie to 
wizja zainfekowana przez mentalność danego czasu, z natury rzeczy 
częściowo tylko świadomej założeń, które ją fundują. Szczęśliwie ów 
dogmatyzm „ojców założycieli" nurtu muzycznego autentyzmu nale
ży już do przeszłości.

Konfrontując nasz przykład z zadaniami, jakie stawiały sobie róż
ne odmiany hermeneutyki, można by powiedzieć tak: interpretacja 
L'Arpeggiaty z pewnością unika słabości hermeneutyki romantycznej, 
której zadaniem było odtworzenie pierwotnej intencji autora i rekon
strukcja pierwotnego „wyglądu" dzieła. Gdyby z kolei szukać „po
zytywnych" wzorców, to niewątpliwie bliżej jej zapewne do Gadame- 
rowskiej idei fuzji horyzontów. Zwłaszcza do podstawowej tezy her
meneutyki Gadamera, podkreślającej pozytywną, twórczą rolę dy
stansu czasowego5. Niewątpliwie można też widzieć w tym nagraniu 
znakomitą realizację Bachtinowskiej idei egzotopii6. Bachtin, wpro
wadzając tę kategorię do humanistycznego obiegu, utrzymywał, że 
tylko rozumienie, które pamięta o sobie, które nie zarzeka się siebie 
ma szansę na twórcze rozumienie. Każda inna sytuacja jest poznaw
czo jałowa. Kto nie podchodzi do przedmiotu rozumienia bez wła
snych pytań, skazuje się na pracę kopisty, może tylko podwoić rze
czywistość, którą zastał; z kolei, kto ma tylko własne pytania i nie 

5 H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. 
B- Baran, Kraków 1993, s. 277-285; por. też wcześniej zamieszczony esej Muzyka 
greckich cieni.

6 Por. uwagi T. Todorova, Antropologia filozoficzna, przeł. J. Stankiewicz [w:] 
uchtin. Dialog. Język. Literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 
1983, s. 468-469.
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słucha nikogo poza sobą, popada w epistemologiczny fałsz albo my
ślowy narcyzm. W Bachtinowskiej, dialogicznej formule poznania, 
z konfrontacji dwóch odmiennych podmiotów, rodzi się trzeci byt, 
mający co prawda cechy jednego i drugiego, ale tworzący nową ja
kość, która nie jest kopią ich obu.

Aktywny stosunek do pierwowzoru, owo twórcze powtórzenie 
(które z natury rzeczy nie jest wierną kopią) ma przy tym ważny 
aspekt poznawczy. Niezwykle celnie pisał o tym w odniesieniu do 
sztuki George Steiner. W prowokacyjnych w swoim czasie Rzeczywi
stych obecnościach odnotowuje on pojawienie się w kulturze współcze
snej „wtórnego miasta", krainy, w której komentarze, krytyki, inter
pretacje i glossy przykryły skutecznie obiekty, do których się odno
szą. Inflacja słowa nie pozwala dojrzeć już samego dzieła sztuki, giną
cego pod nawałem papieru. Szczególnie dojmująca sytuacja ta staje się 
w dziedzinie muzyki:

„Okrucieństwem niemal jest fakt, że marnotrawstwu werbalnemu mo
żemy przeciwstawić komunikacyjne bogactwo muzyki. Szczególna 
zwartość złożonych nastrojów u Chopina odrzuca dyskurs. Widać to wy
raźnie w wariaqach Busoniego. Wariacje te są jednak także krytyką 
w najlepszym znaczeniu: tonalna moc wersji Busoniego ujawnia pewną 
dozę samozadowolenia w dziele Chopina. Rozważmy krytyczne mistrzo
stwo Mozartowskich reorkiestracji i rearanżacji Mesjasza, dziesięciu waria
cji Beethovena, jednocześnie pełnych szacunku dla pierwowzoru i kry
tycznej autorytatywności, na temat duetu z Falstaffa Salieriego. Dokonane 
przez Liszta transkrypcje na fortepian oper włoskich, symfonii klasycz
nych, kompozycji współczesnych, zwłaszcza Wagnera, przekonywująco 
dowodzą, iż umiejętności krytyki czy (samokrytyki) Liszta nie miała sobie 
równych w historii muzyki zachodu"7.

G. Steiner, Rzeczywiste obecności, przeł. O. Kubińska, Gdańsk 1997, s. 21.

A więc muzyka najlepszą krytyką muzyki. Interpretacja tego ro
dzaju nie jest prostą repetycją pierwowzoru, ale dekonstrukcyjną 
w istocie próbą poznania jego wewnętrznej architektury. Steiner kła
dzie w tym fragmencie przede wszystkim akcent na polemikę z nad
miarem słownych komentarzy wobec dzieła sztuki, pokazując, ze 
prawdziwą, najlepszą, kongenialną i jedyną jego interpretacją może 
być tylko inne dzieło. Mnie idzie tu bardziej o pozytywny aspekt tej 
obserwacji. O to, że twórcza zdrada może być również formą pozna
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nia. Innowacyjne nagranie L'Arpeggiaty byłoby w tym kontekście 
doskonałym „komentarzem" do czysto ludowej wersji tarantelli, 
„krytyczną" (w opisowym znaczeniu słowa) interpretacją, wydoby
wającą na jaw nieprzeczuwane w niej wcześniej potencje.

W dziele twórczego odczytywania przeszłości, nagranie La Taran- 
tella może mieć również wymiar propedeutyczny dla innych dziedzin 
kultury. Choćby dla praktyki muzealnej. Muzeum, które jest tylko 
i wyłącznie kolekcją pamiątek z przeszłości, które ufundowane jest na 
prostodusznej wierze w mimesis historycznego świata, skazuje się na 
poznawczy fałsz i byt fikcjonalny8. Utwierdza jedynie cmentarne 
skojarzenia łączące się zazwyczaj z tą instytucją. Tymczasem żywe 
muzeum (jakże oksymoronicznie to brzmi!) musi być aktywnym 
zwróceniem się w stronę przeszłości. Musi nieustannie konfrontować 
jej artefakty z naszą, współczesną (w „tym" konkretnym momencie!), 
ale wciąż zmieniającą się wrażliwością. Inaczej, jak to często bywa, 
staje się magazynem rzeczy nikomu niepotrzebnych, ponurym składo
wiskiem przedmiotów pogrążonym w otępiającym zapachu naftaliny.

8 O kłopotach z muzealną reprezentacją przeszłości por. W. Michera, Tajemnica 
ulóui, czyli pochwala muzeum, „Konteksty", nr 1/1993, s. 17-18.

Przypadek La Tarantelli jest niemal modelową ilustracją tezy, że 
przeszłość, wbrew rutynowym przyzwyczajeniom, nie jest nierucho
mą rzeczywistością. Ona wciąż żyje, pulsuje, wciąż przesuwa się 
i umyka przed nami jak znikający przed piechurem horyzont. 
W związku z czym - dosłownie i metaforycznie rzecz ujmując - każ
dy czas ma własną tarantellę, każdy inaczej ją rozumie, bo też czego 
innego w niej szuka. A efektem tego będą kolejne nagrania, kolejne jej 
aplikacje do własnych potrzeb i wrażliwości. I inaczej być nie może. 
Płyta La Tarantella odsłoniła pewne jakości utajone w formie tarantelli, 
jakości których nie słyszano wcześniej. Przyjdą następni, usłyszą 
w niej pewnie jeszcze co innego. A rozważania nad „prawdziwą 
¡niezmienną istotą" tarantelli zostawmy kustoszom bytów urojonych. 
Oni też muszą mieć swoje zabawki.

Takie aktywne ujęcie przeszłości sprawia, że przestaje być ona 
pojmowana statycznie, jako materiał do w pełni adekwatnego rozpo
znania, definiowanego wedle sławnego zalecenia Rankego, by ustalać 
„jak to było naprawdę". Przeciwnie: tu pojmuje się ją właśnie jako 
rzeczywistość zmienną, dynamiczną, istniejącą w ciągłym stanie po- 
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tencjalności. Trafnie i pięknie pisał o tym Bachtin w odniesieniu do 
literatury, ale jego rozpoznanie ma wymiar szerszy, wykracza poza 
sztukę słowa:

„... nie istnieje słowo pierwsze ani ostatnie, nie ma granic dialogowego 
kontekstu (wybiega on w nieograniczoną przeszłość i bezkresną przy
szłość). Sensy, nawet jeśli przynależą do przeszłości, tzn. zostały zrodzone 
w dialogu minionych stuleci, nigdy nie mogą ustabilizować się (raz na 
zawsze zwieńczyć się, zakończyć) - stale będą się one przeobrażać (odra
dzać) w procesie kolejnych, przyszłych dialogów. W każdym momencie 
swego rozwoju dialog dysponuje olbrzymim, bezgranicznym zasobem 
sensów zapomnianych. Ale w pewnych stadiach swej ewolucji zostaną 
one wraz z tokiem dialogu znów przywołane i ożyją w odnowionej posta
ci (w nowym kontekście). Nie istnieje nic, co byłoby absolutnie martwe: 
każdy sens przeżyje święto swojego odrodzenia (podkr. D.C.)"9.

9 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, oprać, i wstęp
E. Czaplejewicz, Warszawa 1986, s. 524-525. „

10 M. Yourcenar, Ten wszechmocny rzeźbiarz czas, przeł. I. Misiak, „Odra ,

W związku z tym nie ma większego sensu podnoszony czasem 
lament nad utraconą przeszłością. Historia jest przecież niczym in
nym jak obszarem ciągłej walki pamięci z zapomnieniem, ustawicz
nym zapominaniem i przypominaniem. Szkoda łez na płacz nad roz
lanym mlekiem. Jak pisze Marguerite Yourcenar w znakomitym eseju 
o dwuznacznej naturze czasu: „we współczesność wpisane jest trace
nie i odzyskiwanie"10. Na każdym etapie historii nieustannie coś gi
nie, coś nowego się rodzi. Taka jest kolej rzeczy, a irytacja wobec ta
kiego porządku przypomina próby zawracania biegu rzeki. Warto też 
pamiętać, że powroty do przeszłości tylko w części są naszymi świa
domymi decyzjami, choć tylko od nas zależy jaką formę im nadamy. 
A nurtujący niektórych problem, czy będzie to ta najprawdziwsza 
przeszłość z pozytywistycznych snów, pozostawmy już Miłoszowym 
„badaczom owadzich nogów".

I jeszcze jedna kwestia na koniec. Pozornie tylko nie d propos. Mógłby 
ktoś nie od rzeczy zapytać, dlaczego przedmiot prywatnej fascynacji 

nr 11/1995, s. 44.
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czynię tu obiektem namysłu, dlaczego przedstawiam go innym pod 
rozwagę. Można by powiedzieć: a cóż nas w końcu mogą obchodzić 
zachwyty innych, czyjeś, najzupełniej osobne, najgłębiej „własne" 
olśnienia i obsesje? Nauka przecież oczekuje, a może wręcz żąda 
obiektywnych analiz, a nie subiektywnych wyznań - te dobre są może 
dla poetów. Moja odpowiedź w tej materii jest prosta.

Nie wierzę w istnienie antropologii, której się wydaje, że pozbyła 
się pierwszej osoby liczby pojedynczej. Nie wierzę w teksty, którym 
wydaje się, że przemawiają do czytelnika jedynie formą pluralis i naj
mniej idzie mi tu o wzgląd gramatyczny. W ten czy inny sposób każ
dy tekst antropologiczny jest subiektywnością podszyty. Dowodem - 
język, zdradzający nas bardziej niż nam się to wydaje. Chwała i cześć 
praktyce dekonstrukcyjnej, która uprawiając głęboką, gęstą lekturę, 
ostatecznie rozprawiła się z mitem obiektywistycznego, przeźroczy
stego i niewinnego języka opisu. A w związku z tym, nie tylko nie ma 
powodu, by ten fakt ukrywać, ale przeciwnie: trzeba przyjąć go do 
wiadomości, a z subiektywności uczynić użyteczne poznawczo na
rzędzie.

Wątpliwości zwykle podnoszone przy tej okazji: że oto ekspresja 
zdobywa tu prymat nad analizą, że subiektywność bierze górę nad 
badawczym obiektywizmem (Prawda, Prawda über alles'.), że antro
pologia zmienia się tym samym z nauki w „literaturę" w fikcjonal- 
nym, a więc: nierzeczywistym tego słowa znaczeniu - zupełnie mnie 
nie przekonują11. Najczęściej, niestety, próbujemy w ten sposób jedy
nie konserwować wygodny dla nas i dobrze oswojony status quo. 
Chcemy jeszcze mocniej okopać się na zajętych pozycjach, a idzie nam 
w gruncie rzeczy o to, by bronić pewnej formy języka, która nadto 
chyba wykazała - przy oczywistej efektywności w pewnych obsza
rach - całkowitą niemoc w innych. Tak się przy tym nieszczęśliwie 
składa, że te „inne obszary" to najczęściej te, które nas naprawdę inte
resują, a które nauka, jak to już dawno wykazał Heidegger11 12, nakła
dając sobie własnoręcznie kaganiec na twarz, wyłączyła ze swych

11 Piszę też o tym w polemice z krytycznymi uwagami wokół tekstu Życie czyli 
"ieprzejrzystość. Poza antropologię - kultury, por. D. Czaja, Parę życiowych kwestii, 
"Konteksty", nr 3-4/2002, s. 32.

12 M. Heidegger, Czas światoobrazu [w:] tegoż, Drogi lasu, tłumacze różni, War
szawa 1997, s. 67-82.
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rozważań jako „nienaukowe". Do dzisiaj przecież upiór „nienauko- 
wości" straszy w różnych rejonach humanistyki. Z antropologią 
włącznie.

Twierdzę, że tylko takie ujęcie, które angażuje egzystencjalnie - 
ma szansę powodzenia, a rozumiem przez to tyle, że ma ono szansą 
przebić się do owych Steinerowskich „rzeczywistych obecności". Tyl
ko takie ujęcie nie zamienia przedmiotu badań (czy jeszcze czujemy 
całą dwuznaczność tego określenia?) w preparat za szkłem, który 
poddajemy jedynie epistemologicznej manipulacji. Tylko w takiej 
lekturze świata, w której chodzi o coś więcej niż o spójność konkluzji 
i potwierdzenie sprawności Metody, pewne głębsze warstwy rzeczy
wistości mogą „dojść do głosu". Antropologia, która pozbawia się tej 
subiektywnej domieszki skazana jest na produkcję tekstów przypo
minających rozwiązywanie matematycznych słupków; tekstów, 
w których wszystko jest z góry przewidywalne i gdzie nie ma już 
miejsca na element zaskoczenia, niepewności, wątpliwości. W konse
kwencji i tak tworzą one jedynie masę upadłościową dyscypliny. I to 
jest bodaj ich jedyny tytuł do chwały, bo tak naprawdę nie obchodzą 
one nikogo. Z samymi autorami włącznie.

Tymczasem, jak dobrze wiemy z własnego czytelniczego doświad
czenia, tak naprawdę przejmują nas jedynie teksty, za którymi stoi 
żywa osoba. Oczywiście nie takie, w których postać autora przesłania 
przedmiot opisu, a nieznośny liryzm wyznań maskuje interpretacyjne 
słabości. Raczej takie, które w swych interliniach przemycają dyskret
nie zarysy jego portretu wewnętrznego. To, co nas w nich porusza to 
Cioranowskie „ćwiczenia z zachwytu", parę zawartych tam płomy
ków dyskursywnej iluminacji, jakaś uwaga rzucająca niespodziewa
nie światło na nieznany wcześniej, albo przeciwnie: zbyt dobrze zna
ny fragment rzeczywistości. To właśnie nas naprawdę przeszywa, 
„dotyka", w najmocniejszym, egzystencjalnym sensie tego słowa.

W poruszającej, a przy tym poznawczo odkrywczej książce po
święconej sztuce fotografii, Roland Barthes wprowadza użyteczne 
i w innych dziedzinach pojęcie punctum. Punctum jakiegoś zdjęcia to 
właśnie to, co mnie szczególnie porywa, dotyka, przejmuje, zatrzy
muje. To, co przeszywa do głębi. Jak mówi sam Barthes:
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„Punctum jakiegoś zdjęcia to przypadek, który w tym zdjęciu »celuje« 
we mnie" n,

a w innym miejscu: „to, co mnie nakłuwa"13 14. Nakłuwa, a więc też 
rani, wytrąca z codziennej rutyny postrzegania i przeżywania. Ta 
rana boli, ale potęguje widzenie. Nie pozwala zapomnieć. Punctum 
z definicji jest subiektywne, to coś - jakiś przedmiot, gest, grymas 
twarzy - co porusza kogoś z osobna. Prawdziwy paradoks polega 
wszakże na tym, że dzięki przyjętej z rozmysłem przez autora pisar
skiej dialektyce bliskości i oddalenia, dzięki finezji i wielowarstwowo- 
ści opisu tego najgłębiej subiektywnego odczucia, to „punktualne" 
doświadczenie może stać się również udziałem innych. A przynaj
mniej ów opis może podprowadzać na próg takiego doświadczenia. 
Książek o fotografii napisano wiele, ale może tylko Barthesowska La 
chambre claire zbliżyła się tak mocno do wydobycia i nazwania istoty 
fotograficznego przedstawienia. A jest to książka, przypomnijmy, 
która wzięła się z namysłu autora nad jednym, jedynym zdjęciem: 
fotografią jego nieżyjącej matki.

13 R. Barthes, Światło obrazu, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1995, s. 47; bezmyśl
ny przekład francuskiego La chambre claire na „światło obrazu" gubi niestety całą 
subtelność i dwuznaczność oryginalnego tytułu.

14 Tamże, s. 73.

Bo przecież w ostatecznym rachunku tylko te „ukłucia" są ważne. 
Tylko takie „ukąszenia" zapadają w pamięć i dają do myślenia. Tak 
naprawdę tylko ta rzeczywistość tekstu się liczy. Reszta w istocie jest 
głupstwem: jałowym popisem erudycji, niewolnictwem fiszek, nędzą 
obiektywizmu...
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