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W czasach, gdy zatarły się granice między literaturą a piśmiennictwem, rozwa-
żania dotyczące zasadności stosowania terminologii retorycznej do literatury lub 
mówienia o poetyce tekstu naukowego wydają się stratą czasu. Zawieśmy je więc. 
Weźmy za to pod retoryczną lupę wiersz Mirona Białoszewskiego.

otwieram jej drzwi, skrzypią
i szept: „ta szafa to wejście do piekła”
patrzę: między wieszakami
czerwona suknia i czarne skarpetki
Dantego1

Wiersz? Może raczej poetycką miniaturę, zaledwie drobiazg. Wyświechtana 
przez dyskurs naukowy metafora lupy zdaje się w tym utworze, pochodzącym 
z wydanego pośmiertnie tomu Oho (1985), nader adekwatna.

Tekst na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym. Sytuacja 
przedstawia się w sposób dość oczywisty: szafa zostaje otwarta, słychać ostrze-
gawczy szept, ale zamiast przejścia do piekła okazuje się zwykłą szafą; może nie 
całkiem, bo garderoba w niej znaleziona jest dość specyficzna: ma jakiś związek 
z Dantem. Jaki? To chyba jedyne miejsce w tym wierszu, które wywołuje inter-
pretacyjne wahanie. I w ogóle ochotę na głębszą lekturę.

Zacznijmy od głosu, a właściwie głosów. Ten główny należy do podmiotu, któ-
ry – jak podpowiadają czasowniki – „otwiera” szafę i „patrzy” do środka, a wcześ-
niej (choć czasownika tu nie ma) „słyszy” szept. To właśnie ów szept wydaje się 
znakiem innej, drugiej postaci, kogoś w rodzaju suflera, który zza kulis sytuacji 
lirycznej podpowiada niepokojącą kwestię. Sytuacja liryczna staje się wówczas 

1 M. Białoszewski, Sprawdzone sobą [w:] tegoż, Wybór wierszy, Warszawa 2013, s. 369.
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nieomal sytuacją sceniczną. I staje się kuszącym tropem interpretacyjnym w przy-
padku autora Teatru Osobnego.

Kuszącym, ale mało produktywnym. Można bowiem domniemywać, że klu-
czowe dla interpretacji będzie ustalenie trybu wypowiadanej szeptem frazy. Trybu 
rozumianego jednak szerzej niż w tradycyjnej gramatyce, a mianowicie performa-
tywnie. To John L. Austin zwrócił uwagę na wypowiedzi performatywne, które 
niczego nie opisują, nie są sprawozdaniami z żadnych czynności, lecz właśnie tymi 
czynnościami. To wypowiedzi z „banalnymi czasownikami”2, których naliczył 
(w języku angielskim) około dwóch tysięcy, z których każdy nadaje wypowiedzi 
inny tryb. Oprócz konstatacji, przeczenia i przypuszczenia jest jeszcze grożenie, 
gratulowanie, ostrzeganie, przyrzekanie itd. Owe czasowniki wcale nie muszą być 
użyte: illokucyjna moc wyrażenia zależy od całego aktu mowy, rozumianego także 
pozawerbalnie3. Grożenie nie polega na mówieniu: „Grożę, że cię zabiję”, lecz sa-
mego „Zabiję cię”, w stosownym kontekście; stosownym, czyli niewzbudzającym 
podejrzeń o inny tryb performatywny, na przykład żart, ironię lub cytat.

Jaki czasownik performatywny kryje się we frazie „ta szafa to wejście do pie-
kła”? Czy jest to ostrzeżenie, czy raczej kuszenie? Nie mamy do czynienia z peł-
nym aktem mowy, nie słyszymy wypowiadanej frazy. Nie zachowało się nagranie 
tej akurat miniatury poetyckiej w wykonaniu autora, a każde odczytanie jej na 
głos wymaga dokonania wyboru między tymi trybami. Na taki luksus jednak nas 
nie stać. To nie jest sytuacja sceniczna, lecz uważna lektura, która musi się w tym 
miejscu rozdwoić. Ostrzeżenie? Kuszenie? To wówczas dwa różne wiersze.

Znów zapytajmy, skąd dobiega głos? Jeśli odpowiemy, że zza kulis, urucho-
mimy wspomniany kontekst teatralny. Zarazem jednak skomplikujemy sytuację: 
Austin pisał, że badanie aktów mowy wymaga ograniczenia się do zwykłych sy-
tuacji komunikacyjnych, z których kategorycznie wyłączył scenę jako przestrzeń 
„udawania”. Przestrzenią, w której nie można udawać, byłaby natomiast psychi-
ka. Jeśli bowiem założymy, że głos stamtąd się dobywa, przypomni nam się Freud 
i jego podział na id, ego i superego. Głos w trybie ostrzeżenia – uważaj, ta szafa 
to wejście do piekła – dochodziłby wówczas ze strefy superego, a sama szafa sta-
łaby na strychu Bachelardowskiego domu onirycznego. Natomiast głos w trybie 
kuszenia – chodź, to jest piekło, tu się dobrze zabawisz – dochodziłby ze strefy 
id, szafa zaś stać by mogła w Bachelardowskiej piwnicy. W obu przypadkach mie-
libyśmy do czynienia z monologiem wewnętrznym, głosem pobrzmiewającym 
w myślach bohatera tego wiersza.

Ponieważ nie jesteśmy władni rozstrzygnąć, ani skąd się dobywa głos, ani 
w jakim trybie jest wypowiadany, trzeba zaakceptować tę nierozstrzygalność 

2 J.L. Austin, Jak działać słowami [w:] tegoż, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, 
przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993, s. 553.

3 Tamże, s. 645.
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jako konstytutywną dla tego tekstu, jego struktury i semantyki. Strukturalnie 
rządzi nim retoryczna figura sylepsy, zakładająca współistnienie dwóch przeciw-
stawnych elementów, jak w Empsonowskim siódmym typie wieloznaczności, 
podważającym podstawową dla logiki zasadę niesprzeczności. Napięcie między 
trybami, w jakich zostaje wypowiedziana fraza „ta szafa to wejście do piekła”, 
zostaje zniesione przy każdej próbie wypowiedzenia jej na głos, przy każdej ak-
torskiej interpretacji. Interpretacja i wypowiedzenie każą nam wybierać między 
ostrzeżeniem a wodzeniem na pokuszenie. Wówczas jednak tekst przestaje być 
tekstualny, w sensie potencjalności i tkwiących w nich możliwości, także nega-
tywnych, staje się natomiast swoją realizacją, swoją interpretacją. Sytuacja jak 
u Paula de Mana, który twierdził, że właśnie nierozstrzygalne napięcia – dla 
niego przede wszystkim między dosłowną a metaforyczną warstwą znaczeniową 
– pozwalają tekstowi być tekstem.

Oba tryby, obie drogi, prowadzą nas w to samo miejsce: przed zamknięte 
drzwi. Uruchamiają przy tym szereg kontekstów interpretacyjnych, szereg aluzji 
i innych relacji intertekstualnych. Przede wszystkim literackich i plastycznych. 
Ograniczmy się do tych pierwszych: tu oczywiście najważniejszy jest Dante i na-
pis nad bramą piekła „Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate” (La Divina Com-
media I, 3, 9). Ale i bardzo wiele tekstów wykorzystujących motyw bramy: od 
Biblii (gdzie bramą jest Jerozolima, a potem Chrystus), poprzez Dzieje Tristana 
i Izoldy (gdzie brama jest znakiem granicy, której przekroczyć nie wolno), Fausta 
Goethego (w którym brama jest symbolem poznania), Jądro ciemności Conrada 
(gdzie symbolizuje zmianę, wstąpienie na nową drogę), Proces Kafki (gdzie sym-
bolizuje przejście od życia do śmierci), po Bramy raju Andrzejewskiego (gdzie 
jest fałszywą obietnicą). Także literatura popularna (zwłaszcza kryminalna) oraz 
literatura dziecięca (na przykład Tajemniczy ogród F.H.  Burnett czy Opowieści 
z Narnii C.S. Lewisa, gdzie również szafa jest bramą) wykorzystują ów motyw.

Brama ma ponadto głębokie znaczenie religijne. Oprócz rytów przejścia, 
związanych między innymi z porodem, inicjacją, zaręczynami, zaślubinami, ko-
ronacjami i pogrzebami – opisanych chociażby przez Arnolda van Gennepa4, 
warto zwrócić uwagę na prawosławny ikonostas, będący w zasadzie przegrodą 
oddzielającą profanum od sacrum. Jak pisze Paweł Florenski: „Przegrodę, która 
rozdziela dwa światy, stanowi ikonostas (...). Ikonostas to granica między światem 
widzialnym a niewidzialnym”5. W klasycznym ikonostasie są trzy bramy: carskie 
wrota, z których może skorzystać – jak sama nazwa wskazuje – tylko car, oraz 
dwoje wrót diakońskich. Tylko oni – car i diakoni – są upoważnieni do tego, by 
wkroczyć w sferę sacrum, nie profanując jej. Bo za ikonostasem, za ścianą z ikon 
ze świętymi, znajduje się sfera sacrum.

4 A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, Warszawa 2006.
5 P. Florenski, Ikonostas [w:] tegoż, Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1984, s. 112.
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Ikonostas jest miejscem, w którym styka się to, co fizyczne, z tym, co meta-
fizyczne. I dlatego jest miejscem świętym. Nie jest metaforą świętości, ale jest 
bramą wiodącą ku niej. Albo, innymi słowy, jest czystą alegorią, czyli taką figurą, 
której odczytanie – czyli przejście od widzialnej dosłowności do niewidzialnej 
figuratywności – możliwe jest tylko wówczas, gdy odczytujący wyposażony jest 
w stosowne kompetencje, czyli zna klucz odczytywania na przykład ikonografii 
chrześcijańskiej6.

A skoro poruszyliśmy kwestię ikonografii, przypomnijmy anonimową lito-
grafię z 1888 roku, będącą ilustracją dzieła Camille’a Flammariona L’Atmosphere: 
Météorologie Populaire.

Przedstawia ona średniowiecznego pielgrzyma, któremu udaje się zerknąć na 
horyzont. Bo dla człowieka średniowiecza to właśnie horyzont był ikonostasem, 
alegorią metafizyki. Za nim widać bowiem empireum (znane choćby z Dantego), 
wzbogacone o element mechanicznej przekładni. Tak jak u Białoszewskiego nie 
znamy trybu, w jakim wypowiedziana zostaje fraza „ta szafa to wejście do pie-
kła”, tak i tutaj nie widzimy twarzy pielgrzyma, trudno zatem stwierdzić, czy jest 
przerażony, czy zachwycony widokiem. Wiemy, że w obu przypadkach mamy do 
czynienia z takim samym modelem metafizycznym: świat widzialny, dostępny 
zmysłowo, jest zaledwie alegorią świata prawdziwego, o poznaniu którego ma-

6 Zob. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, s. 240.
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rzymy. Marzenia te znajdują wyraz i w filozofii od czasów Platona, i w myśleniu 
magicznym, i w eschatologii wielu religii (śmierć przecież też jest bramą).

Wróćmy do Białoszewskiego. I spróbujmy pokusić się o wstępną interpretację 
jego wiersza. Mamy w nim do czynienia z sytuacją zetknięcia się z przedmiotem, 
który zostaje potraktowany jako alegoria czegoś innego, o czym informuje nas 
wewnętrzny głos, czy to w formie przestrogi, czy pokusy. Po drugiej stronie czekać 
ma na nas to, co metafizyczne. Kiedy jednak podejmujemy trud przejścia bądź 
zajrzenia na drugą stronę, okazuje się, że zostaliśmy oszukani: po drugiej stronie 
jest to samo, najzwyklejsze przedmioty codziennego użytku: suknia i skarpetki. 
Są one wprawdzie czerwone i czarne, a więc w kolorach obiecanego piekła, ale 
to brzmi jak dodatkowa drwina z naszych rozbudzonych wewnętrznym głosem 
metafizycznych oczekiwań. Rzeczywistość nas zwodzi sugestiami, że kryje się pod 
nią coś innego, ważniejszego; okazuje się jednak, że nie ma nic poza nią, żadnej 
metafizyki: ani nieba, ani piekła, ani empireum.

Taka interpretacja byłaby uzasadniona, gdyby wiersz Mirona Białoszewskiego 
był o jeden, ostatni wers krótszy. Tymczasem ostatnim słowem (i zarazem wer-
sem) tego tekstu jest „Dante”. Skoro suknia i skarpetki należą do Dantego, więc 
jednak nie wracamy z wyżyn metafizycznych obietnic w przyziemność – by tak 
rzec – skarpetek. To, co się jawi po otwarciu szafy, nie jest może piekłem sensu 
stricto, ale też odniesienie ich do Dantego nadaje im nową jakość, nową wartość7. 
Znów potrzebny jest kod, jak przy alegorii, ale to nie alegoria; to metonimia, trop 
przyległości i fetyszyzacji: skarpetki Dantego są jak fragmenty garderoby jakiegoś 
celebryty, sprzedane na aukcji za wielkie pieniądze. Znajomość kodu to po prostu 
znajomość celebryty. A „znajomość celebryty” to pleonazm.

Odniesienie do Dantego przypomina nam o kulturze, o której do tej pory 
nie myśleliśmy. Przecież fraza „ta szafa to wejście do piekła”, bez względu na swój 
tryb, jest intertekstualnym nawiązaniem do zdania znanego z Boskiej komedii. Nie 
jest więc oryginalnym głosem wewnętrznym podmiotu, ale głosem zaczerpniętym 
z literatury, na prawach trawestacji. „Dante” w ostatnim wersie przypomina nam, 
gdzie i kim jesteśmy. I zarazem kieruje naszą uwagę ku jeszcze jednej alegorii: 
alegorii czytania. Przecież bramą, z którą mamy tu do czynienia, jest sam wiersz. 
Obietnicą, którą mamy w uszach, jest obietnica hermeneutyczna: wiersz da się 
odczytać. Czyli otworzyć tak, by pod drewnianym wiekiem dosłowności ukazało 
nam się znaczenie. Alegoria to przecież figura przede wszystkim hermeneutyki.

I tak oto orientujemy się, że czytając ten wiersz, czytamy o sobie, czytającym 
ten wiersz. I w ogóle czytającym świat. Gdyby wiersz nie miał ostatniego wersu, 
akt lektury znalazłby kres w materialności, a czytanie byłoby właściwie aktem po-

7 Tu muszę nie zgodzić się z Marianem Stalą i jego interpretacją tego wiersza, utożsamiającą piekło z ni-
cością, którą fascynował się Białoszewski. Nie jest moim zdaniem istotne, co jest „po drugiej stronie”, istotna 
jest tego czegoś nieosiągalność. Zob. M. Stala, Drzwi do piekła, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 165–169.
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zbawionym sensu. Tutaj ostatni wers sugeruje, że akt lektury nigdy się nie skończy, 
to znaczy nigdy nie dojdzie do „odkodowania” tekstu, do odkrycia jego signifié. 
Literatura – grożąc lub kusząc, słowami Dantego lub innego pisarza – obiecuje 
nam wgląd w metafizykę, pozostawia nas jednak z samą sobą. Pochylamy się nad 
tekstem. Słyszymy literacki głos mówiący, że zdołamy go odczytać, dotrzeć do 
ostatecznego sensu, ale tak się nie dzieje, bo odczytanie prowadzi nas z powrotem 
do literatury. Pozostaje nam tylko czytanie. Literatura obiecuje więc odczytanie, 
ale pozostawia z nieustannym, niekończącym się trudem czytania. Obiecuje przej-
ście na drugą stronę, lecz pozostawia pomiędzy, jak pielgrzyma na litografii.

Czy to oznacza, że obietnica nie zostaje spełniona? Czyżby czytaniem nie rzą-
dziła jednak figura alegorii? I tak, i nie. Obietnica nie jest wprawdzie spełniona, 
ale jest spełniana: literatury nie da się wprawdzie odczytać, ale można – i należy – 
ją czytać. A alegorie – według klasycznej retoryki – są dwie: pełna oraz mieszana, 
zwana także otwartą8. Alegoria pełna polega na przejściu od poziomu dosłownego 
do alegorycznego, przy czym ten pierwszy zostaje odrzucony, jak skorupka orze-
cha, której można się pozbyć. Alegoria otwarta natomiast pozwala się czytać na 
obu poziomach, zatrzymując nas, czytelników, w pół kroku pomiędzy oboma 
sensami, jak pielgrzyma. Alegoria pełna (i konstytutywna dla niej opozycja), ale-
goria odczytania, jest figurą klasycznej hermeneutyki, zakładającej dotarcie do 
sensu znajdującego się „po drugiej stronie”. Alegoria otwarta natomiast opozycję 
tę podważa, stając się figurą antyhermeneutyczną, figurą dekonstrukcji.

Dla hermeneutycznie nastawionego Freuda możliwy był przekład nielogicz-
nego języka snu na logiczny język świadomości, przejście od chaosu signifiant do 
porządku signifié. U Lacana natomiast relacja między tymi poziomami ma postać 
właśnie alegorii otwartej, zakładającej oboczność obu sensów i otwartość na różne 
interpretacje, nieobiecujące dotarcia do właściwego, jedynego sensu9. Dla Laca-
na, podobnie jak dla Białoszewskiego, czytanie nie polega na defiguracji. Albo 
inaczej: defiguracja to tylko refiguracja, substytucje nie doprowadzają nigdy do 
signifié, lecz układają się w nieskończony łańcuch signifiants, pod którymi „śliz-
ga się” signifié. Podobnie jest u Paula de Mana: jedno misreading rodzi kolejne, 
które rodzi kolejne – i tak w nieskończoność; „prawdziwe” znaczenie tekstu jest 
nieustannie odwlekane, co powoduje tworzenie łańcucha substytucji10. Owszem, 
rządzi nami pragnienie odczytania, pragnienie dotarcia do sensu, przejścia za ho-
ryzont, zajrzenia do nieba lub piekła. To pragnienie jest nieziszczalne. Ale nie 
należy go w sobie gasić. Należy znaleźć przyjemność w drodze ku celowi, którego 
– jak horyzontu – nigdy się przecież nie osiągnie. Ale dążenie do niego może być 
przyjemne.

8 Zob. J. Ziomek, dz. cyt., s. 242.
9 Zob. P. Dybel, Wstęga nieświadomości [w:] tegoż, Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan, Kra-

ków 2000, s. 279.
10 Zob. M. McQuillan, Paul de Man, London 2001, s. 58.
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Miron Białoszewski każe nam przyjrzeć się sobie jako czytelnikom. Każe za-
stanowić się, czym jest lektura. I każe przenieść akcent z odczytania na czytanie. 
Retoryka tego wiersza opiera się na przejściu od alegorii pełnej do alegorii otwar-
tej. Dlatego jego interpretacja jest niemożliwa. Alegoria czytania musi przecież 
pozostać otwarta.


