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Już sam tytuł zbioru esejów Aleksandra
Fiuta musi dziś wzbudzać zdrową nie-

ufność, czy choćby podejrzliwość – a jest 
to właśnie tryb odbioru świata, do które-
go zachęca sam autor, uderzając w struny 
polityczne o rewolucyjnym wydźwięku 
(pozory to – mówiąc najogólniej – błęd-
ne przekonania; jeśli natomiast sprawują 
władzę – należałoby się im przeciwstawić). 
W rzeczywistości jednak zainteresowania 
Fiuta lokują się gdzieś indziej – autor sta-
wia diagnozy, ale nie szuka winnych; bada 
przyczyny i wskazuje na konsekwencje, bez 
pokus rozliczania czy zwalczania. W re-
zultacie dotyka on istotnej determinanty 
współczesnej polskiej tożsamości, ukonsty-
tuowanej przez przemilczenia, przeocze-
nia, przesądy. rewizja krajowej literatury 
współczesnej tworzonej wobec ważnych 
wydarzeń historycznych to zatem rewizja 
opowieści o przeszłości – niczym porząd-
na psychoterapia przynosi pacjentowi/czy-
telnikowi głęboką wiedzę o nim samym. 

Kategoria pozoru okazuje się świet-
nym, jak dotąd niewyeksploatowanym 
należycie, kluczem do analizy literatury 
ostatnich kilkudziesięciu lat, do uzgod-
nienia praktyki pisarskiej autorów na po-
zór (!) bardzo od siebie odległych. Pozór 
określa głęboko ukryty kompleks tkwiący 
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w Polakach, determinujący ich stosunek 
do europy i świata, a przejawiający się 
w praktykach pisarskich, niezależnie od 
gatunku i tematyki poszczególnych dzieł 
oraz intencji autorów (ocieramy się tu 
wyraźnie o kwestię narodowej nieświado-
mości). W praktyce badawczej Aleksan-
dra Fiuta przekłada się to na możliwość 
ustawienia po sąsiedzku takich pisarzy, jak 
między innymi Czesław Miłosz, Bolesław 
Miciński, Andrzej Bobkowski, Dorota 
Masłowska i Andrzej Stasiuk, a także przy-
pomnienia takich pisarzy, jak na przykład 
Andrzej Kuśniewicz czy Jacek Bocheński. 
to perspektywa, w której opis Warszawy 
z Wojny polsko-ruskiej jest w pewnym sen-
sie odbiciem strategii opisu Warszawy wo-
jennej w wykonaniu romana Polańskiego 
(o ile pierwsza z tych charakterystyk jest
świadomie pozorna i tę pozorność tema-
tyzuje, o tyle druga jest pozornością ujęcia 
nieświadomie naznaczona, skażona). to 
także perspektywa, która tłumaczy współ-
czesną Polskę – w aspekcie politycznym,
społecznym, duchowym.

eseje i szkice zebrane w zbiór We wła-
dzy pozoru podzielone zostały na cztery 
części, z których każda dotyczy innych 
źródeł pozorności dotykającej polską kul-
turę. W chronologicznie ułożonej podróży 
kolejne etapy lektury wyznaczają nie tyle 
najwybitniejsze nazwiska czy tytuły, ile 
zjawiska i kwestie rzekomo rozpracowa-
ne, a wciąż budzące podejrzliwość autora. 

rozdział pierwszy omawia, najogól-
niej rzecz ujmując, opisy doświadczenia 
wojennego i powojennego – wskazuje na 
luki narracyjne, a także na leżące w poczu-
ciu przegranej źródła polskich komplek-
sów (np. swoista mieszanka poczucia niż-
szości i megalomanii). rozdział drugi do-
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tyczy literackich reakcji na rzeczywistość 
komunistyczną, w której z jednej strony 
problematyzowana jest kwestia cenzury, 
a z drugiej – autentycznego oczarowania 
ideologią. Mowa jest tu także o niepokoją-
cej bliskości, a zarazem płynności przejść 
między propagandą polityczną a retoryką 
katolicką, a także między innymi o sta-
linowskiej iluzji normalności. rozdział 
trzeci poświęcony został skomplikowa-
nym relacjom między polską inteligencją 
a zachodem i Wschodem. A zatem w cen-
trum uwagi Fiuta stają tu pytania o to: jak 
doświadczenie wojny i komunizmu rzu-
towało na postrzeganie kultury, w obrę-
bie której Polska istnieje; jak zachodnia 
płynność i relatywizm spotykały się z po-
trzebą twardych wartości; jak ukształto-
wał się zawieszony między lękiem a fan-
tazmatem współczesny wizerunek rosji. 
rozdział czwarty charakteryzuje najnow-
sze tendencje w samopostrzeganiu Polski 
w kontekście jej historycznego i geogra-
ficznego położenia. Jest więc o redefini-
cji, czy też reorganizacji modelu europy 
Środkowej, o relacjach z niemcami po 
upadku Muru Berlińskiego, o otwarciu na 
płynny i ponowoczesny zachód, o specy-
fice polskiej religijności i tkwiących w na-
rodzie pokładach sarmatyzmu. Wszyst-
kie te diagnozy swoiście dążą do jawnego 
zdemaskowania pozoru jako zasady pol-
skiej rzeczywistości, co – zdaniem auto-
ra – staje się dokonaniem artystycznym 
twórczości Doroty Masłowskiej (której 
poświęcony został ostatni tekst, zarazem 
tytułowy dla całego zbioru).

Większość zamieszczonych w książce 
We władzy pozoru esejów i szkiców by-
ła w ciągu ostatnich kilku lat  prezentowana 
w ramach wystąpień konferencyjnych, 
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 drukowana w zbiorach i czasopismach 
naukowych. Wypływają stąd dwie istotne 
kwestie. Pierwsza dotyczy uporu badacza 
w tropieniu kwestii nieoczywistych; druga – 
dotyka jego niebywale płomiennego, jak 
na naukowca, zaangażowania w tę sprawę.

trzeba zauważyć, że We władzy po-
zoru – oprócz niepodważalnej wartości 
merytorycznej – jest imponującym świa-
dectwem humanisty, dla którego literatu-
ra jest integralną częścią życia (społecz-
nego, ale też osobistego), jest pierwszym 
i najpewniejszym punktem odniesienia 
dla wszelkich zjawisk pozaliterackich – te 
zawsze odciskają na niej ślad, a uzbrojo-
ny w narzędzia metodologiczne badacz 
może go odnaleźć i podążyć jego tropem. 
nie ma wątpliwości, że książka wyrosła ze 
świadomości humanisty, który na świat 
patrzy przez pryzmat kategorii literackich 
i dzięki temu lepiej analizuje, rozumie ota-
czającą go rzeczywistość. to humanista, 
który do przedmiotu badania podchodzi 
bez rezerwy, ale z pasją i emocjonalnym 
zaangażowaniem, ponieważ wie, że staw-
ką jego działań jest nie tylko tekst, lecz 
także samo życie. Stąd też chyba upodo-
banie Aleksandra Fiuta do eseju – gatun-
ku wymagającego, który uprawomocnia 
ekspresję, pozwala na retoryczne wolty, 
nie wymaga przy tym ujęć całościowych.

ujawnioną przez Fiuta funkcję myśle-
nia przejąć może każdy czytelnik – z ko-
rzyścią dla siebie (taka perspektywa czy-
tania pozwala lepiej rozumieć zjawiska 
z życia pozaliterackiego) i dla literatury 
(taki tryb rewitalizuje książki na pozór już 
znane). We władzy pozoru to swego rodza-
ju matryca, model postępowania wspar-
ty na głównych punktach orientacyjnych. 
Przy czym listę omówionych tu autorów 

i książek, a także węzłów tematycznych 
można poszerzać. Książka zachęca zatem 
do współudziału, do kontynuowania na 
własny użytek projektu, który ma cha-
rakter otwarty. Oczekiwana reakcja mo-
że mieć naturę nie tylko czytelniczą, lecz 
także pisarską i badawczą – Fiut wielo-
krotnie wskazuje na tematy interesujące, 
lecz wciąż przez twórców nieopisane lub 
też istniejące, ale nieprzepracowane przez 
naukowców. We władzy pozoru jest więc 
pozycją niesłychanie mobilizującą i inspi-
rującą. realizacja zawartych w niej postu-
latów może zbudować w przyszłości – jak 
sądzę – niejedną karierę naukową. 

takie postawienie sprawy usprawied-
liwia zarazem nikłą reprezentację pisarzy 
najnowszej generacji – w czterech tekstach 
należących do ostatniej części powraca 
wciąż kilka tych samych nazwisk, jakby tyl-
ko ci pisarze reprezentowali to, co w litera-
turze najnowszej – oczywiście czytanej 
z określonej perspektywy – było istotne, 
cenne. zarzut, który można by tu postawić, 
okazuje się jednak walorem nie tyle samej 
książki, co szerzej – samego gestu Aleksan-
dra Fiuta. Można go bowiem potraktować 
jako przejaw taktownego wyczucia – au-
tor rozprawia się z utworami słabiej przez 
współczesnego czytelnika przyswojonymi, 
zostawiając mu do zagospodarowania pole 
najbliższej współczesności, lepiej mu zna-
nej, bezpośrednio go dotyczącej. 

Po nową książkę Aleksandra Fiuta 
z pewnością sięgną osoby hołdujące tra-
dycyjnej szkole filologicznej – i nie zawio-
dą się. Mocne zaplecze metodologiczne, 
rzetelna i erudycyjna argumentacja, ale też 
swoisty wdzięk narracyjny nadają książce 
rys „porządnego studium literaturoznaw-
czego” – ale badacz wykracza w niej po-
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za ten oczekiwany poziom. Aleksander 
Fiut prezentuje na wskroś nowoczesny 
tryb lektury. Jak sam zaznacza we wstę-
pie, litera turę traktuje jako „świadectwo, 
które nierzadko pokazuje więcej, niż au-
tor, tworząc dzieło, zamierzał powiedzieć” 
(s. 8). Do podejrzliwej analizy dzieł uzna-
nych i zapomnianych odsyłają go w pew-
nym sensie propozycje młodych twórców 
(zawsze miło, gdy Masłowska zmusza do 
rewizji Miłosza), a wnioski nasycają wizję 
płynnej, zmiennej i relatywnej rzeczywi-
stości ponowoczesnej. Książka jest dowo-
dem na to, że tradycyjny i nowoczesny 
dyskurs mogą ze sobą twórczo współist-
nieć. to ważna i inspirująca lekcja zarów-
no dla młodego, jak i starszego pokolenia 
badaczy literatury.
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Grzegorz Stec, Wyspa Patmos, 2001, olej na pły-
cie, 79 × 91 cm (oryginał czarno-biały)




