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Trajektorie czytania

0 losowej naturze procesu lektury

„Jeżeli..."

W definicji trajektorii najważniejsze jest słowo-klucz: jeżeli. Powyższy tytuł 
mógłby brzmieć właśnie: „Jeżeli...”,

To słowo najlepiej oddaje losową naturę procesu lektury. Każdej lektury. Od 
okoliczności odbioru bowiem, których nie przewidział autor, zależy, jak odczytana 
zostanie fraszka, poemat czy dzieło filozoficzne. Inaczej przemówią, jeżeli będzie je 
czytać człowiek młody bez bagażu doświadczeń życiowych i czytelniczych, inaczej 
-jeżeli starszy, może znawca, może recenzent. Co innego będą znaczyć, jeżeli będą 
czytane na plaży, w zaciszu gabinetu, publicznie na głos, a może w czasie egzaminu 
maturalnego. Inaczej zostaną zrozumiane i ocenione, jeżeli będzie się je czytać po
śpiesznie, inaczej - gdy powoli, wielokrotnie, z czasem na refleksję, zadumę, przy
wołanie własnych doświadczeń, innych lektur.

Zdarzenie lektury

To właśnie te indywidualne uwarunkowania aktu lektury nadają jej moc genero
wania znaczeń coraz innych, bogatszych; zależnych z jednej strony od siły odkryw
czości dzieła, z drugiej - od aktywności podmiotu czytającego, od jego gotowości 
do współtworzenia tych znaczeń.
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Aby zrozumieć istotę „zdarzenia lektury”, warto przywołać rozważania De- 
reka Attridge’a, który rozpatrując koncepcję dzieła sztuki, próbuje zdefiniować 
literackość przez wyszczególnienie trzech jej aspektów: jednostkowości, inwencji 
i odkrywczości. Należą one zarówno do dzieła, do aktu jego tworzenia, jak i do 
twórczego czytania, „odgrywania” utworu. W niepowtarzalnym „zdarzeniu lektury” 
ważna jest jednostkowość, bowiem spotkanie w lekturze jest twórczą odpowiedzią 
jednostki na jednostkowość tekstu w określonym czasie i konkretnej przestrzeni. 
To zdarzenie nie jest „dane z góry”, lecz zachodzi w odbiorze, jest „wytwarzane”, 
w spowodowanym przez lekturę umysłowym i intelektualnym otwarciu. Zdarzenie 
to może zaistnieć, gdy dzieło sztuki zachowuje lub odnawia swoją inność i odkryw
czość mimo upływu czasu, co więcej, właśnie ten upływ czasu, poprzez stawianie 
pewnych barier w odbiorze, czyni dalszą artystyczną inwencję możliwą, bo, jak do
wodzi Derek Attridge:

W przypadku dzieła sztuki, całkowite kulturowe przyswojenie oznaczałoby koniec ist
nienia dzieła jako dzieła sztuki, ponieważ nie byłoby ono dłużej odbierane jako inny, 
otwierający nowe możliwości1.

1 D. Attridge, Jednostkowość literatury, przeł. P. Mościcki, Kraków 2007, s. 78, Hory
zonty Nowoczesności, t. 60.

W zrozumieniu dzieła i udzieleniu odpowiedzialnej na nie odpowiedzi poma
ga „zakorzenienie w kulturze”, czyli szerokie oczytanie i duży naukowy wysiłek. 
Derek Attridge zastrzega jednak, że czytelnik niedysponujący tego rodzaju wiedzą 
także jest w stanie intuicyjnie wyczuć i zrozumieć znaczące elementy, a poza tym 
żadna ilość krytycznej naukowej pracy nigdy nie będzie uznana za wystarczającą. 
Wiedza na temat dzieła i możliwych procedur jego interpretowania stanowi jedynie 
podstawę do jednostkowego i niepowtarzalnego spotkania.

Z przemyśleń Dereka Attridge’a wyłaniają się ważne wskazówki dla nauczy
ciela literatury. Musi on zdawać sobie sprawę z tego, że lektura to nie autonomicz
ny obiekt, ale żywe zdarzenie, które ma miejsce dopiero w relacji z czytelnikiem 
i ze względu na zmienność tego czytelnika i kontekstu odbioru jest to zdarzenie za 
każdym razem inne. Widać tu zatem wyraźną korespondencję z refleksjami amery
kańskich dydaktyków inspirowanych tezami „etyki czytania”, głoszącymi koniecz
ność otwarcia się szkolnej dydaktyki literatury na „pojedynczą przygodę czytające
go podmiotu”. To, co nie służy takiej przygodzie, to próby wyrównywania różnic 
w odbiorze tekstu literackiego według jakiegoś standardowego wzorca kompetencji. 
W procesie edukacji natomiast ważniejsze od rozwikłania zakodowanej w tekście 
hermeneutycznej zagadki jest uruchomienie empatii, odpowiedzialności, przemiany 
umysłu i wrażliwości.
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Pojedyncza przygoda czytającego podmiotu (Herbert Domysły na 
temat Barabasza)

Zapraszam zatem na pojedynczą przygodę czytającego podmiotu, czyli jednost
kowy odbiór wiersza Zbigniewa Herberta i wolność interpretacyjną. Wprawdzie jest 
to wiersz większości znany, ale nawet dobrze znane dzieło, jeśli zachowuje swoją 
odkrywczość, która jest miarą jego wartości, może przy kolejnej lekturze zaskoczyć 
nowością, otwierać na potencjalne wyzwania. Właśnie odkrywczość dzieła litera
ckiego, a zatem i jego „arcydzielność”, jest mierzona m.in. tym, że przy powtórnym 
spotkaniu otwiera się ono na nowe odczytania, a nie tylko utwierdza oczekiwania 
i potwierdza poprzednie ustalenia.

Domysły na temat Barabasza

Co stało się z Barabaszem? Pytałem nikt nie wie
Spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę 
mógł skręcić w prawo iść naprzód skręcić w lewo 
zakręcić się w kółko zapiać radośnie jak kogut 
On Imperator własnych rąk i głowy 
On Wielkorządca własnego oddechu

Pytam bo w pewien sposób brałem udział w sprawie
Zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem
tak jak inni uwolnij Barabasza Barabasza
Wołali wszyscy gdybym ja jeden milczał 
stałoby się dokładnie tak jak się stać miało

A Barabasz być może wrócił do swojej bandy
W górach zabija szybko rabuje rzetelnie
Albo założył warsztat garncarski
1 ręce skalane zbrodnią 
czyści w glinie stworzenia 
Jest nosiwodą poganiaczem mułów lichwiarzem 
właścicielem statków - na jednym z nich żeglował Paweł do Koryntian 
lub - czego nie można wykluczyć - 
stał się cenionym szpiclem na żołdzie Rzymian

Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu 
o możliwości potencje o uśmiechy fortuny

A Nazareńczyk
został sam
bez alternatywy
ze stromą
ścieżką
krwi
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Spróbujmy zapamiętać pierwsze skojarzenia, do jakich skłonił nas wiersz, pro
wadzące ku osobistym trajektoriom interpretacji, ale - pozostawmy je tymczasem 
na boku. Przestawmy się na trajektorie bardziej zdyscyplinowane, poddane porząd
kowi wybranej strategii lektury. Wybierzmy - przykładowo - tradycyjną strategię 
historyczno-psychologiczną, zakładającą traktowanie utworu jako wyrazu intencji 
autora oraz dążenie czytelnika do odczytania pierwotnego znaczenia, jakie tekst 
mógł mieć dla współczesnych mu odbiorców. W tym celu staramy się zrekonstru
ować pierwotną sytuację komunikacyjną, kontekst społeczno-historyczny. Sięgamy 
zatem do biografii twórcy, jego przeżyć i doświadczeń z czasu powstania wier
sza. Zbigniew Herbert napisał Domysły na temat Barabasza w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych. W Polsce wiersz został opublikowany w „Tygodniku Powszech
nym” w 1989 roku, po dłuższym okresie nieobecności twórczości poety w cenzuro
wanej prasie. Ówczesnemu czytelnikowi trudno było oddzielić sposób czytania tego 
utworu od poglądów i etycznej postawy „księcia niezłomnego” polskich poetów, od 
politycznej sytuacji Polski końca lat osiemdziesiątych. Wśród licznych komentarzy 
Zbigniewa Herberta do zachowań jego rodaków w czasach PRL-u szczególnie kry
tycznie brzmią te pod adresem polskich pisarzy. Udzielając w 1985 roku Jackowi 
Trznadlowi wywiadu, opublikowanego poza krajem, tak mówił o twórcach, którzy 
-jego zdaniem - ulegli całkowitemu zniewoleniu i destrukcji moralnej:

A w Polsce jest coś około dwu tysięcy statystycznych pisarzy. Nic dziwnego, że ta dy
wizja szukała oparcia w polityce, która dawała nagrody, medale, papier, stołki poselskie 
[...]. Sytuacja materialna większości członków związku literatów w okresie, o którym 
mówimy, była znakomita, a ich kariery błyskotliwe i szybkie2.

2 Wypluć z siebie wszystko. Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem, [w:] J. Trznadel, Hańba 
domowa. Rozmowy z pisarzami, Lublin-Białystok 1990, s. 215 (pierwsze wydanie: Paryż 1986).

3 Tamże, s. 202.
4 Tamże, s. 203.

Zbigniew Herbert wręcz z obrzydzeniem opisuje pisarzy, przychodzących na 
spotkania w Związku Literatów Polskich, który według niego był „zakładem wy
chowawczym, szkołą upokarzającego drylu”3.

Prowadzący rozmowę Jacek Trznadel dopowiada: „Pan chyba zawsze będzie 
bronił tego aksjomatu, że człowiek jest wolny w swoich wyborach, bo inaczej to, co 
mówimy, nie miałoby sensu. Czyli, że był możliwy inny wariant”4.

Odpowiedź Zbigniewa Herberta może być odebrana jako swoista wykładnia do 
odczytania przesłania Domysłów na temat Barabasza:

Trzeba było zdobyć się na gest. Każdy gest moralny w czasach terroru jest połączony 
z ryzykiem, to jasne, ale także, o dziwo, wydaje się nieskończenie śmieszny. Na scenę 
współczesnego dramatu wyłazi facet w pełnej zbroi. Gwarantowany huragan śmiechu. 
Nawet teraz, kiedy zgodzimy się, że należało wówczas opowiedzieć się po stronie praw
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dy i wolności, brzmi to jako żenująco. Ale innej rady nie było i nie ma. Wolność jest 
zawsze tragiczna, człowiek wolny jest człowiekiem samotnym, człowiekiem marginesu, 
jest ciężko chory, obłąkaniec, anachoreta. Alternatywą tej postawy było życie w kupie, 
po „dobrej” stronie historii. A było to życie pozorne, na niby, zakłamane, pełne intryg, 
podjazdów, chwiejnych układów personalnych5.

5 Tamże.

W 1989 roku czytelnicy Domysłów na temat Barabasza, w dużej mierze kieru
jąc się znajomością poglądów Zbigniewa Herberta, odczytywali wiersz jako roz
liczenie się poety emigranta z pisarzami publikującymi w oficjalnej prasie; jako 
krytykę bierności intelektualistów, godzących się na ustrój, zniewolenie, zaanga
żowanych w komunizm ze zwykłego oportunizmu: dla kariery, dużych nakładów 
książek, stanowisk.

Nasze poszukiwania w celu rozszyfrowania intencji autora moglibyśmy znacz
nie rozszerzać, np. o analizę inspiracji, jakie prawdopodobnie czerpał Zbigniew 
Herbert z dzieł, które już wcześniej podjęły temat dalszych losów Barabasza, czyli 
z powieści Barabasz Para Lagerkvista i jej ekranizacji w reżyserii Richarda Fleis- 
chera z Anthonym Quinnem w roli głównej.

Jednak studenci, którzy czytali ten wiersz niedawno - ponad dwadzieścia lat 
po jego publikacji - i zapisywali swoje pierwsze impresje interpretacyjne (anoni
mowe, luźne, choć ograniczone sytuacją odbioru w ramach zajęć uniwersyteckich), 
rzadko w swych zapiskach dotykali powyższych obszarów konotacji. Wskazywali 
natomiast na bardzo różnorodne wątki, dowodzące zależności interpretacji od przy
jętej perspektywy. Pojawiały się odczytania niezależne od jakichkolwiek konteks
tów czasowych zasygnalizowanych w tekście bądź korespondujących z datą jego 
powstania, akcentujące natomiast uniwersalizm przeżyć, wspólnotę ludzkich do
świadczeń. Znika biblijny „Barabasz”, pojawia się po prostu „człowiek”. Studenci 
piszą: „pytanie o losy zbrodniarza jest pytaniem o los każdego z nas”; „Refleksje 
o losie Barabasza są pretekstem do zastanowienia się nad własnym losem, nad naszą 
wolnością. Barabaszowi, który został uniewinniony, otworzyły się nowe perspek
tywy, nowe szanse. To jednak od niego zależy, czyje wykorzysta. Tak jak w życiu 
każdego z nas”.

Niektórzy studenci utożsamiają się z innym bohaterem wiersza, tym, który 
„wspomina swoją bezsilność i bezradność [...] i to, że nie miał odwagi stanąć po 
stronie prawdy”. W przeciwieństwie do wykładni sprzed dwudziestu lat ten, który 
wołał,jak wszyscy”, bo gdyby on »jeden milczał / stałoby się dokładnie tak jak się 
stać miało” jest dla nich również ofiarą - złych czasów, własnej słabości, strachu.

Wiele wypowiedzi ograniczało się do dosłownego rozwinięcia tytułu wiersza, 
nawiązania do sytuacji z Pisma Świętego i wyrażenia zaskoczenia tematem, o które
go „dalszym ciągu” Biblia milczy. Część z tych wypowiedzi wskazywała na „drugą 
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szansę”, na „uśmiech losu”, jakimi został obdarzony Barabasz, ale były też wypo
wiedzi koncentrujące się wyłącznie na postaci Chrystusa, np.:

Pytając o Barabasza, tak naprawdę zwraca się uwagę na Chiystusa, który «pozostał 
sam». Mnożąc możliwości dotyczące dalszych losów zbrodniarza, podmiot liryczny 
podkreśla fakt, że Chrystus pozostał «bez alternatywy». Jest to również swego rodzaju 
paradoks, bo czy Bóg może nie mieć alternatywy?6.

6 Wszystkie wypowiedzi pochodzą z notatek studentów, biorących udział w prowadzonych 
przeze mnie zajęciach z metodyki nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadgimna- 
zjalnej w latach 2008/2009 lub 2009/2010 na Wydziale Polonistyki UJ.

Z biblijnej sytuacji wysnuwano jednak najczęściej bardziej uniwersalne, róż
norodne refleksje, np. o niesprawiedliwości i okrucieństwie ludzi, o ironii bądź 
nieprzewidywalności losu, o bezradności wobec przeznaczenia, o psychologii za
chowania się w tłumie, o wyrzutach sumienia z powodu własnej bierności i nieprze- 
ciwdziałania złu, o konformizmie, o odpowiedzialności jednostki za swoje wybo
ry, o poszukiwaniu jakiegoś sensu w życiu, o samotności człowieka, o cierpieniu 
i krzywdzie bez winy.

Czasem sytuacja przedstawiona w wierszu przywoływała inne doświadczenia 
lekturowe, np.:

To nieprawda, że jeżeli życie się w ostatnim momencie odzyska, to teraz zrobi się z nim 
coś bardzo ważnego. Może tak, a może i nie. Porównajmy Idiotę - scenę, w której Mysz- 
kin opowiada pannom Jepanczyn o skazańcu ułaskawionym w ostatniej chwili.

Zdarzały się interpretacje, widzące w wierszu apele, np. o rozliczanie ludzi z po
dejmowanych przez nich decyzji bądź swoiste ostrzeżenia przed zbrodniarzami, któ
rzy zostają uwolnieni i mogą być blisko nas. Czasem studenci widzieli w wierszu 
surową ocenę naszych czasów („Dobro w dzisiejszych czasach jest «osamotnione», 
nie ma przyszłości. Zwycięża zło uosobione w postaci Barabasza”), a czasem - an
gażując się w domysły na temat dalszych losów Barabasza, snuli - dość niezależne 
od wiersza - rozważania o naturze wolności.

Każde z tych odczytań - czy to wierne przyjętemu modelowi interpretacji, czy 
podyktowane jedynie emocjami pierwszego, impresyjnego odbioru - razi nadinter
pretacją i jest nie do przyjęcia, jeśli próbowalibyśmy uznać je za obowiązujące, jeśli 
-jako nauczyciele - kierowalibyśmy klasową analizą w ten sposób, by uczniowie 
doszli do właśnie takiej jednej „wspólnej” interpretacji. Wszystkie te odczytania są 
natomiast do przyjęcia, jeśli uznamy je za indywidualne - emocjonalne lub intelek
tualne - przygody czytających podmiotów.

W kontekście bogactwa możliwych trajektorii lektury żałosne wydają się po
wielane przez dziesiątki młodych ludzi internetowe interpretacje, np. na portalach 
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samopomocy uczniowskiej, wyraźnie zdeterminowane chęcią spełnienia oczekiwań 
nauczyciela. Jakoś smutnie brzmi powielana na dziesiątkach portali, a tak rozpoczy
nająca się relacja ze spotkania z poezją:

Wiersz Herberta należy do liryki bezpośredniej, ponieważ podmiot liryczny ujawnia się 
w czasownikach liczby pojedynczej, ale jednocześnie należy tekst ten zakwalifikować 
do liryki maski7.

7 http://www.polskina5.pl/domysly_na_temat_barabasza.
’ Zob. N. Cohn, Kosmos, chaos i świal przyszły. Starożytne źródła wierzeń apokaliptycz

nych, przeł. A. Kurowska-Mitas, Kraków 2006, Mysterion.

Trajektorie czytania wobec etyki lektury

Jak zastrzega Derek Attridge, nic istnieje jeden właściwy, „odpowiedni” sposób 
czytania (tak jak nie możemy mówić o „odpowiednim” sposobie tworzenia dzieła 
i odnoszenia się przez nie do świata). Wartościowe konsekwencje mogą przynieść 
zarówno czytającemu podmiotowi, jak i szeroko pojętej kulturze, również - inter
pretacje wynikające z niezrozumienia dzieła. O twórczym potencjale oporu w od
biorze literatury możemy mówić na przykład w sytuacji dystansu kulturowego, jaki 
odczuwamy w spotkaniu z nowym, nieznanym dziełem. Właśnie ten dystans może 
posiadać potencjalne możliwości otwierania czytelnika na nowe znaczenia.

Jakiego rodzaju obawy rodzą się w wyniku prawa do różnorodnych odczytań 
tekstu? W jakim stopniu stanowią one rzeczywiste zagrożenie dla etyki lektury?

Człowiek zawsze obawiał się konsekwencji nadmiernego liberalizmu, władzy 
przypadku, zgody na względność, przyznanie się do niezrozumienia sił, jakie rządzą 
światem. Mity kosmogoniczne8 niemal wszystkich religii odgrywały rolę swego 
rodzaju fraktali, strażników porządku, próbujących niwelować obawy przed siłami 
chaosu, naruszającymi poczucie bezpieczeństwa. Nieprzewidywalność to najwięk
sze zagrożenie, da się je okiełznać poprzez osadzenie w micie, na tyle pojemnym, by 
tłumaczył wszelkie odstępstwa od ładu.

Niezrozumienie rodzi lęk. Nic zatem dziwnego, że w interpretacji tekstu, a już 
szczególnie tej szkolnej interpretacji podporządkowanej dydaktycznej misji tłuma
czenia świata, próbowano zawsze dążyć do prostych, jednoznacznych eksplikacji.

W jakim stopniu edukacja polonistyczna odstąpi od tej misji, jeśli pozwoli na 
„zdarzenie” lektury, na indywidualną przygodę czytającego podmiotu? A może właś
nie w imię swego powołania, czyli przygotowania młodych ludzi do życia w społe
czeństwie, powinna oswajać ich z różnorodnością świata, poglądów, opinii, punktów 
widzenia? Powinna nie tyle zgadzać się na różnorodność interpretacji, co prowo
kować sytuacje motywujące do intelektualnego i emocjonalnego zaangażowania 

http://www.polskina5.pl/domysly_na_temat_barabasza
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się w tekst, dowartościować osobiste doświadczenie jednostki determinujące sposób 
czytania i odczytania sensu utworu, kształtować w niej otwartość wobec inności 
cudzych doświadczeń i innego rozumienia świata.

W ostatnich latach pojawiło się w polskiej myśli literaturoznawczej wiele prac 
poświęconych „zwrotowi etycznemu”, przynoszącemu - jak pisze Anna Burzyń
ska - „faktyczne otwarcie wiedzy o literaturze na nieprzewidywalność spotkania 
z literaturą i na ryzyko wpisane w każdy akt lektury”9. Stara się za tymi głosami 
nadążyć dydaktyka literatury. Czy nadąży szkoła?

9 A. Burzyńska, Od metafizyki do etyki, „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2, s. 80.
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