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Par cœur. Nieunikniona 

i niezobowiązująca tradycja

Tylko ślady dane niezakończone czarne bezładne szare znaki
bez sensu bladoszaro prawie biało zawsze te same.

Dzyń może nie jeden sekunda z obrazem zawsze tym samym
czas ten sam trochę mniej to z pamięci prawie nigdy dzyń cisza.

Wypadające lekko zaróżowione białe paznokcie skończone.
Długie włosy wypadające białe niewidoczne skończone.

Niewidoczne blizny tak samo białe jak zranione mięso ledwie
zaróżowione niegdyś.
Samuel Beckett, Dzyń 

W pojęciu tradycji istotne wydaje mi się związanie normy i przekazu, co pozwala 
rozpatrywać tradycję jako prawo symboliczne. Niezależnie od tego, co stanowi 
daną tradycję, kluczem jest tu obecność rodzica, który powierza dziedzictwo swo-
jemu potomstwu i, co może ważniejsze, kształtuje swoje potomstwo jako dzie-
dzictwo. Tradycja jest także przekazywana poprzez nauczanie, wówczas oznacza 
wręczenie komuś wiedzy, a więc proces formowania ucznia przez nauczyciela 
w instytucjach szkolnych lub, na wyższym poziomie wtajemniczenia, kształcenie 
ucznia przez mistrza – gdy stawką jest pełnia panowania nad jakimś dyskursem 
albo rzemiosłem. Inne słownikowe znaczenie słowa tradycja jest związane z prze-
kazem umożliwiającym dostęp do źródła, zwłaszcza wiedzy objawionej. To formy 
przekazu, zwykle piśmienne, dzięki którym możliwa jest transmisja prawa boże-
go, najczęściej pieczołowicie skrywająca własną historyczność.

Wszystkie te przypadki pozwalają opisać się jako stosunek do instytucji, ro-
zumianej jako rama komunikacji, w której pewne teksty kultury posiadają moc 
autorytetu, a więc zobowiązują potomnych do przyjęcia ich jako wzorca. Jako 
przechowywana w języku pamięć, nie daje się po prostu odrzucić – przenika nas 
na wskroś i stanowi istotną składową tego, co nieświadome.

Tradycja nazywana bywa mową ojców, i to sformułowanie daje impuls do 
przyjrzenia się pismu właśnie rozumianemu w Derridiański1 sposób. Mowa ojców 

1 Por. M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997. Rozdz. Efekt 
inskrypcji.
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kojarzy się przecież z tym, co otrzymujemy w samym języku, jest zamkniętym 
w słowach naddatkiem wartości widzianym z czasowego dystansu, uobecniają-
cym się w mowie potomnych; z kolei używając sformułowania „mowa ojców”, 
mamy na myśli ojców, którzy już odeszli, znamy ich jedynie poprzez pismo, two-
rzące naszą wspólną pamięć. Mowa ojców pozwala się zatem opisać jako prze-
strzeń inskrypcji, rozsunięcia będącego warunkiem możliwości rozumienia i do-
świadczania. Pismo cechuje tu inność i powtarzalność, jednocześnie istotnym 
przesunięciem wobec tradycyjnej refl eksji nad pismem, w którym rozumie się je 
jako zewnętrzny nośnik pamięci2, jest potencjał dekonstrukcji opozycji podmio-
towego wnętrza i zewnętrza, wyzwalany przez pismo właśnie.

Dziedziczone z przeszłości pismo domaga się interpretacji, interesuje mnie 
jednak taki sposób czytania, dzięki któremu moglibyśmy wymknąć się wielkiemu 
Innemu, a więc transmisja z przeszłości, która obywa się bez prawa ojca, niejako 
poza horyzontem instytucji, a także poza przestrzenią gier o władzę; ostatecznie 
bowiem w tej dialektyce kończy się na rytualnym uczestnictwie w kulturze, czy 
poprzez naśladownictwo, czy poprzez negację. Nie chciałabym więc wykonywać 
tyleż niemożliwego, co lękowego gestu porzucenia wspólnego języka w imię uto-
pii idiomu, nie chciałabym jednak także używać języka w imię ojca i patriarchal-
no-teologicznych fantazmatów, które tworzą jego instytucjonalną moc. Pytanie 
o tradycję będzie więc dla mnie pytaniem o pamięć podmiotu, zwłaszcza rela-
cję wiążącą go z pismem. Stawką będzie natomiast porzucenie hierarchicznego 
wywyższenia mistrza czy mistrzów dyskursów, zarówno w postaci osobowych 
autorytetów, jak i totalizujących wyobrażeń na temat działania języka, zwłaszcza 
w postaci wielkiego Innego.

Aby nazwać coś tradycją, musimy widzieć jakiś zespół wydarzeń jako formę 
zmityzowaną, zamkniętą w swym znaczeniu, literę martwego pisma, która niewie-
le ma wspólnego z tak zwanym prawdziwym życiem, doświadczeniem, świeżością 
spojrzenia. Tradycja wydaje się więc wyalienowaną formą nie-życia, czymś miesz-
czącym się w logice spektaklu, by sięgnąć po język Guya Deborda. Aby nie wpaść 
w tak zarysowaną dialektykę kontestacji, opartą na opozycji uzurpatorskiej władzy 
symbolicznej i autentyczności intymnego przeżycia, należałoby przełamać obcość 
tradycji, ożywić literę; chodziłoby tu jednak nie o konstruowanie własnej tożsamo-
ści, ucieczkę ze świata czy zamilknięcie, ale o wzajemne otwarcie i zbliżenie, wza-
jemne wirusowanie języków, o ekspozycję konkretnego ciała i pisma, ich niekoń-
czące się, i nigdy nie zasklepiające w gotową opowieść, ocieranie, którego dziwną 
podstawą jest u Jeana-Luca Nancy’ego dwuznaczność słowa corpus, dzieło i ciało.

To, co rzeczywiście niezbędne dla jednostkowej pamięci, wykracza poza eko-
nomię znaków, przełamuje też wyobcowany autorytet porządku symbolicznego. 
Jest darem intymnym, konkretnym i jedynym w swoim rodzaju, aktem przypie-
czętowującym osobiste relacje dwóch osób w chwili, gdy jedna jest już nieobecna. 
To pozostawienie śladu, po którym mówimy, że zachowujemy go jednak na za-

2 Por. D. Draaisma, Machina metafor. Historia pamięci, tłum. R. Pucek, Warszawa 2009.
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wsze w sercu albo że nasze serce zostało złamane, w pierwszym wypadku pamięć 
ożywia nasz krwiobieg, w drugim – boleśnie wyrzuca z życia. W tak zarysowanej 
bliskości przekazu nie ma jednak różnicy, czy chodzi o autora książki sprzed pię-
ciu wieków, czy o szalony romans, który skończył się tydzień temu. To tylko kwe-
stia intensywności pamięciowego śladu, który pozostawiło w nas jakieś minione 
zdarzenie, dajmy na to: dotyku lub języka.

Czym w takim razie, wobec tekstowej, pamięciowej, odziedziczonej natury 
rzeczywistości jest doświadczenie, które może drasnąć tak, by właśnie ono zo-
stawiło ślad na danej osobie; w jaki sposób rozpoznajemy to, co przechowuje się 
w naszym sercu, i jaka jest możliwość pomyślenia pamięci jako jednostkowej, sko-
ro splot języka i porządku symbolicznego nie daje się odrzucić albo inaczej – jego 
kontestacja nie stanowi prostej drogi do indywidualności? W języku angielskim 
i francuskim mówimy jednak, że uczymy się i wiemy coś „przez serce”, „dzięki ser-
cu”, co sugerowałoby możliwość wejścia w pismo przeszłości z całkowitą natural-
nością, rozumienie go intuicyjnie i automatycznie tak, jak poruszamy się własnym 
ciałem, gdy jesteśmy zdrowi. Serce to w naszej kulturze symbol tego, co duchowe 
i uczuciowe, to metafora głębi i prawdy własnego „ja”, nad którą nie panuje ża-
den rozum. To znak życia, które stoi ponad poróżnionymi dyskursami. Istotnym 
źródłem tego symbolu są oczywiście refl eksje Platona i Arystotelesa oraz Biblia. 
Przywołam choćby ważny dla historii tej metafory 2 List do Koryntian, w którym 
św. Paweł pisze słynne zdanie o śmiercionośnej literze i prawie wyrytym w kamie-
niu. Przeciwstawia im Nowe Przymierze ducha, przy czym we wstępie powiada, 
że Bóg „wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych”3. 
Pieczęć pozostawiająca odcisk w sercu kojarzy się z platońską metaforyką pamię-
ci, a owa inskrypcja ma wymiar jedynie duchowy, działa przede wszystkim na 
uczucia, predysponuje do miłości i wiary. Ślad Logosu w sercu wciąż pozostaje 
rdzeniem psyche, nawet jeśli u kresu myślenia metafi zycznego przybiera zupełnie 
inną postać – to litera będzie pobudzać i dawać życie, choć w ambiwalentnym 
uwikłaniu w odwlekanie, powtarzanie, niepokojącą współzależność życia i śmier-
ci, obecną u Freuda i Derridy.

Sytuacja, kiedy rozumiemy coś par cœur, nie kojarzy się dziś z sielanką; zwykle 
przyswajanie wiedzy w ten sposób odbywa się w szkole i na uniwersytecie, w sytu-
acjach, kiedy przekazywana jest kanoniczna wiedza, pismo, literatura. Wtedy, kie-
dy przygotowuje się uczniów do doskonałego powtórzenia istniejących tekstów. 
Bliżej jej do suchej i ścisłej, męczącej mnemotechniki niż do namiętności. W tej 
metaforze utożsamienie z pismem zachodzi tak daleko, że staje się ono naturalne 
jak oddychanie. Uczniowie i studenci nazywają tę naukę „kuciem” lub „ryciem”. 
Rzeczywiście, ma ona w sobie coś z kształtowania, rzeźbienia siebie podług wzor-
ca uosabianego przez autorytet. Znaczymy ciało kolejnymi rytami tak długo, aż 
nabierzemy wzorcowych kształtów albo sami staniemy się autorytetami. To pro-
sta droga, by zamienić się w pomnik, podobnie jak mistrz. Co zatem zrobić, by 

3 Biblia Tysiąclecia, 2 Kor 1, 22. Wydawnictwo Pallitinum, wyd. V, Poznań 1999.
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uchować się przed tym losem? Pisząc o pedagogice pamięci, Paul Ricoeur zauwa-
ża, że niechęć do przeciążania umysłu wiedzą książkową jest obecna od dawna, 
powołuje się tu choćby na Montaigne’a i Rousseau4. Aby zachować kreatywność 
i wyobraźnię, musimy zapominać. Nie z lenistwa, ale aktywnie, dodałby pewnie 
Nietzsche. Wraca jednak pytanie o intertekstualną naturę podmiotu i rzeczywi-
stości; o dzisiejszą świadomość, w której trudno forsować ideę romantycznego 
geniuszu. Jeśli prawda naszego serca rodzi się z pracy pisma, gdzie znajduje się 
moment, który można by nazwać jednostkowym?

Chciałabym teraz na dłużej zatrzymać się przy eseju Derridy Freud i scena 
pisma5, bo właśnie on pozwala pojąć paradoks powtórzenia pisma z głębi serca. 
Derrida śledzi, w jaki sposób Freud stosował metafory pisma, aparatów i maszyn, 
aby przybliżyć działanie aparatu psychicznego. Wyparte z Freudowskiej koncepcji 
podmiotu stają się symptomem, który uruchamia pracę dekonstrukcji i pozwala 
pomyśleć działanie pamięci, a więc właściwie całej psyche, jako scenę pisma. Nie 
chodzi jednak o to, że „psychika jest rzeczywiście jakimś rodzajem tekstu, lecz 
o to, czym jest tekst i czym musi być psychika, żeby przedstawić ją poprzez tekst? 
Jeśli bowiem nie ma ani maszyny, ani tekstu niewywodzącego się z psychiki, to nie 
ma też psychiki bez tekstu”6.

Na początku swoich badań naukowych Freud usiłował wyjaśnić mechanizm 
pamięci metodami przyrodoznawczymi. Zauważył, że pewne wrażenia muszą 
działać na neurony z siłą, która pozwala wytworzyć torowania, pozostające w pa-
mięci jako ślad. Aby człowiek nie został sparaliżowany nadmiarem bodźców i in-
formacji, musi stawiać w jakiś sposób opór naciskowi wrażenia. Posiada on zdol-
ność preferencji, lecz jej status i właściwości pozostają niedookreślone. Doznanie 
wdziera się w podmiot, przerywa jego granicę, można je sobie wyobrazić jako 
nacięcie, przebicie.

Derrida komentuje natomiast: „Ślad jako pamięć nie jest jakimś czystym to-
rowaniem, które dałoby się zawsze odzyskać jako prostą obecność, ślad jest ową 
nieuchwytną i niewidoczną różnicą między torowaniami”7. Widać już wyraźnie, 
że esej ten będzie krytyką fenomenologicznie rozumianej obecności i możliwości 
nieuprzedzonej percepcji, a także pracy samej pamięci jako aktów uobecniania. 
Różnice w wytwarzaniu śladu stanowią momenty odroczenia; dzięki powtórzeniu 
i odwlekaniu życie chroni się przed (niemożliwą) konfrontacją z traumą, zwłasz-
cza traumą sceny pierwotnej, do której nie mamy dostępu. Źródło, pierwotność 
czy oryginalność istnieją tu od razu przekreślone, wydają się fi kcyjne lub nie-
dostępne, choć właśnie „zagadka pierwszego razu” pozostanie najważniejszym 
pytaniem tego tekstu, stawką, o którą toczy się gra o jednostkowość (będąca też 

4 P. Ricouer, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2006, s. 91–92.
5 J. Derrida, Freud i scena pisma, [w:] Tegoż, Pismo i różnica, tłum. K. Kłosiński, Warszawa 2004. 
6 Tamże, s. 352.
7 Tamże, s. 354.



41Par cœur. Nieunikniona i niezobowiązująca tradycja 

rozgrywką z Lacanem). Na początek Derrida przestrzega, by nie utożsamiać po-
wtórzenia z „pierwszym odciskiem”.

Przyglądając się rozwojowi neurologicznych analiz Freuda, Derrida zauwa-
ża, że ten „uporczywy projekt oddania psychiki za pomocą rozstępu, za pomo-
cą pewnej topografi i śladów, pewnej mapy torowań; projekt umieszczenia świa-
domości w pewnej przestrzeni” przenosi się ze sfery neurologii na scenę pisma 
i interpretacji, choć tak przygotowany aparat psychiczny jest już tu uczasowiony 
i uprzestrzenniony. Teraz wobec tego „Ślad stanie się gramem, a środowisko to-
rowań jakimś oznakowanym rozstępem”8. W 1896 roku w Liście 52  do Wilhelma 
Fliessa Freud powiada, że „świadomość i pamięć wykluczają się”, ponieważ ślad 
nie zachowuje się w akcie samej percepcji. Ślad działa z opóźnieniem i poprzez 
pewien system warstwowego pisma. Metafora ta wkroczy na dobre do dyskursu 
freudowskiego w Objaśnianiu marzeń sennych (1900). Sny sytuują się najbliżej 
minionych torowań, lecz by mieć do nich dostęp, trzeba zrozumieć ich znacze-
nie. Sny to „droga powrotna” do pogranicza sceny pierwotnej, miejsce pracy nie-
świadomości, która działa jak pismo. Jednakże nie jak pismo fonetyczne, co różni 
Derridę od Lacana, i wydaje się o tyle doniosłe, że dzięki swojej koncepcji pisma 
snu Derrida unika pułapki wielkiego Innego, który jako struktura języka ma nad 
podmiotem władzę absolutną, w pewnym sensie boską9. Derrida nie akcentuje 
więc pracy znaczących w ich płynnym ruchu różnic fonologicznych, swoją refl ek-
sję nad pismem opiera na hieroglifach, za Freudem zresztą.

Freud wybiera hieroglify dlatego, że łączą one elementy piktografi czne, ideo-
grafi czne i fonetyczne. Oryginalne pismo snu nie daje się jednak odczytać za 
pomocą jakiegokolwiek kodu. Według Derridy nie ma jednak na myśli tego, że 
w nieświadomości rodzi się pismo radykalnie inne, posługujące się znakami nie-
spotykanymi na jawie. Pismo to używa „elementów skodyfi kowanych w trak-
cie pewnej jednostkowej lub zbiorowej historii”10. Idiom rodzi się w formie snu, 
w jego składni – bo „Śniący wynajduje własną gramatykę”11. Jak wiadomo, od-
czytywanie snu nie polega na korzystaniu z sennika, w którym pewne treści prze-
kładają się na inne treści w ramach powszechnego kodu. Sen jest nieprzekładalny 
niczym dobra poezja, znaczące trzyma się możliwie blisko znaczonego, a trud-
ność odczytania polega na konieczności śledzenia samego procesu formowa-
nia się metafor i metonimii, ostatecznie więc hermeneutyczny styl interpretacji 
okazuje się bezużyteczny. Za każdym razem język snu domaga się jednostkowej 

8 J. Derrida, Freud i scena pisma, s. 361.
9 Można to rozumieć na wiele sposobów. Funkcja ojcowska jest tu na tyle wieloznaczna, że 

można przez nią rozumieć z jednej strony konkretny język i jego gramatykę, reguły kultury, normy 
społeczne i prawo, z drugiej zaś koncepcja realnego, a także dialektyka pragnienia i Innego przypo-
mina często nie tylko Hegla, który Lacana inspiruje, ale i teologię negatywną. Por. m.in. J.-L. Nancy, 
Ph. Lacoue-Labarthe, Th e Title of the Letter. A Reading of Lacan, tłum. F. Raff oul, D. Pettigrew, Nowy 
Jork 1992.

10 Tamże, s. 367.
11 J. Derrida, Freud i scena pisma.
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pracy analitycznej, choć Derrida uważa, że praca ta nigdy nie może zostać zakoń-
czona i ma ona charakter suplementu, który z opóźnieniem wytwarza sens tego, 
co zdarzyło się we śnie.

Pismo snu okazuje się wyjątkiem w ogólnej teorii pisma, jego materialność 
i nieprzekładalność, osadzanie w specyfi cznej formie, polegającej na jednostko-
wym łączeniu i przemieszczaniu słów i obrazów, a więc w pewnej idiomatycznej 
gramatyce, nadają mu cechy zdarzenia, bliskiego zdarzeniu języka w literaturze. 
Gdyby, jak u Lacana, podjąć refl eksję nad językową konstytucją „ja” wzorowa-
ną na piśmie fonologicznym, nie byłoby to do końca możliwe, w końcu zawsze 
materialne zagęszczenia głosu mówiącego pozostawałyby w strukturalnej logice 
Innego języka. Pismo snu pozostaje alogiczne – z jego pępka, a właściwie ser-
ca, nie płynie żaden zobowiązujący porządek odczytania, nie stoi za nim żadna 
ukryta teleologia. Dla porównania warto odwołać się chociażby do eseju Sygna-
tura zdarzenie kontekst12, w którym Derrida zwięźle prezentuje swoją koncepcję 
pisma. Iterowalność cechuje każde pismo, bez względu na jego rodzaj, jest po 
prostu warunkiem możliwości komunikatywności. Dlatego właśnie pograniczne 
pismo snu, wzorowane na hieroglifi e, staje się impulsem do postawienia pisma 
w stan wyjątkowy i bardziej szczegółowego określenia jednostkowości. Wpraw-
dzie w tym tekście fi lozof nie zajmuje się tak wnikliwie podmiotowością, ale oczy-
wiście ma na celu dekonstrukcję czystej obecności, pod którą podstawia łańcuch 
różnicujących znamion. Słowo „znamię”, używane jako metafora wytwarzania 
pisma, domaga się więcej uwagi – podobnie jak torowanie i ślad, odwołuje się 
nie tylko do tradycyjnych wyobrażeń pamięci, ale przywodzi na myśl naskórek, 
inskrypcję zapisaną na ciele. Znamię to zmiana na skórze, i choć pokrewna bliźnie 
czy tatuażom, trudno powiedzieć, skąd się wzięła. Dziś oczywiście można ją usu-
nąć czy zatuszować, ale kojarzy się z czymś niewymazywalnym. Piszący zostawia 
także materialne znamiona na tekście, przy czym u Derridy znajdujemy raczej 
metafory, które przywodzą na myśl cielesność, tudzież namysł nad afektywnością, 
niż samą refl eksję nad ciałem piszącym, której poświęcił książkę Le Toucher bar-
dzo późno, już pod wpływem fi lozofi i Nancy’ego.

Wydaje się, że owe hieroglify snu można porównać do alegorii, do których 
skradziono nam klucz; na płaszczyźnie historii kultury oznaczałoby to, że powra-
cająca przez wieki alegoria za każdym razem domaga się innego klucza, a może 
nawet wstawienia w nią własnego zamka. Nie możemy ich jednak porzucić o tyle, 
o ile stanowią one przestrzeń nieświadomości zrodzoną z przeszłych tradycji, któ-
rych rozumienie polega na przyswojeniu pewnej słownikowej wiedzy. Aby zrzucić 
z nich ciężar obcości i znaczeniowej pustki, należy je przeżyć i opisać w formie 
idiomatycznego doświadczenia, co udaje się w diametralnie różny sposób na 
przykład Paulowi Celanowi i Frankowi O’Harze (którym także udało się związać 

12 J.  Derrida, Sygnatura zdarzenie kontekst, [w:] Tegoż, Marginesy fi lozofi i, tłum. A.  Dziadek, 
J. Margański, Warszawa 2002.
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język z sercem – przypomnę Todtnauberg13, w którym padają wersy o nadziei, że 
„słowo / myślącego / nadejdzie / w sercu” oraz Kolonia, Am Hof: „Pora serca, śnie-
ni / ręczą za / cyfrę północy // coś mówiło w ciszy, coś milczało, / coś szło swoją 
drogą. / Wygnane i utracone / było u siebie”. O’Hara natomiast w słynnym O krok 
od nich pisał „Moje serce jest w kieszeni, to wiersze Pierre’a Reverdy”14).

Wracając jednak do Freuda i Derridy, w krytyce Derridy chodzi nie tylko 
o sen, to chyba jasne. Krytykując pierwotność postrzeżenia i doświadczenia żywej 
obecności, pokazuje on, że są one zawsze odtwarzane – „wrażenie wykonuje w nas 
krecią robotę, której sens odtwarza się później”. Nie wykonujemy tu jednak gestu 
odsłonięcia prawdy, ale wytwarzamy ją, by zrozumieć, co się stało. Oczywiście 
w każdym przypadku opowiadając sen, tracimy element wizualny i jego szczegól-
ną, alogiczną formę, ale praca pisma snu pozostawia jednostkowy ślad w naszych 
wypowiedziach.

Przyjrzyjmy się jeszcze ostatniej metaforze pamięci, którą stworzył Freud. 
„Blok magiczny” pozwala rozwiązać problem przechowywania śladów i otwarto-
ści na wciąż nowe wrażenia, a więc magazynowania i zapomnienia. Blok magicz-
ny składa się z dwóch tabliczek, jedna pokryta warstwą wosku, druga to warstwa 
celuloidu, na której wykonujemy napis. Gdy podnosimy wierzchnią warstwę, na-
pis znika, lecz ślady po rylcu pozostają widoczne pod pewnym kątem. Derrida 
widzi w tym mechanizmie podmiotowość, w której zaciera się granica między po-
wierzchnią i głębią: „głębia tego bloku magicznego jest zarazem jakąś głębią bez 
dna, jakimś odsyłaniem w nieskończoność i jakąś doskonale płytką powierzchnią: 
uwarstwieniem płaszczyzn, którego wsobność, którego wnętrze jest tylko wciąg-
nięciem jakiejś innej powierzchni tak samo wystawionej na widok”15, „to pewnik 
naskórkowej istoty bycia”16. Już warstwa celuloidu jest dla niego pismem, pismem, 
które zabezpiecza przed innym pismem, chroni wystawiającą się podmiotowość. 
Percepcja nie może być więc dziewicza, wrażenie jej pierwotności wytwarza samo 
pismo, pamięć i przeszłość. Po polsku blok magiczny nazywa się zwykle zniko-
pisem i ta nazwa wydaje mi się znacznie trafniejsza – Derridzie chodzi przecież 
przede wszystkim o możliwość zapominania i ciągłej gotowości do gry, w jego 
przedsięwzięciu odbija się dalekie echo Nietzschego. Sam mechanizm tej zabawki 
tym odróżnia się od innych aparatów, stanowiących modele dla metafor pamięci, 
że opowiada o śladach i wymazywaniu, lecz mimo wszystko sprawia wrażenie 
dość prymitywnego. Derrida nie zaproponował tu żadnego innego wyobrażenia, 
ponieważ chciał zachować ciągłość tradycji metafi zycznej, Platońskiej – jego opo-
wieść o znikopisie przypomina przecież tabliczkę z dialogu Teajtet.

13 F. O’Hara, O krok od nich. Przekłady z poetów amerykańskich, przeł. P. Sommer, Wrocław 2006, 
s. 296–296.

14 P. Celan, Todtnauberg, przeł. J. Ekier, „Literatura na Świecie”, 1–2/2010, s. 361–362.
15 J. Derrida, s. 390.
16 Tamże. 
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Pomijając już dekonstrukcyjną konieczność myślenia w horyzoncie metafi -
zyki, Derrida pozostał przy tych najbardziej związanych z pismem tropach, bo 
rozwija tu jednocześnie swoje koncepcje interpretacji, metafory i języka poety-
ckiego, demonstruje, jak działa materia pisma i gdzie rodzi się idiom. Dla lite-
raturoznawcy jego refl eksja oznacza zarazem, że nie istnieje samotny podmiot 
piszący; zawsze jest on uwikłany w różne dyskursy, splatające się w jego tekście. 
Pismo jest bowiem „sceną historii i funkcjonowaniem tego świata”17. W nim także 
można znaleźć wyparte ślady sceny pierwotnej.

Oczywiście, jeśli chodzi o tradycję literacką, to tego typu poststrukturalne 
koncepcje tekstu streszcza kategoria intertekstualności, która, jak zauważa Ry-
szard Nycz w szkicu Poetyka intertekstualna – tradycje i perspektywy18, pozwala 
opisać pamięć tekstu i heterogeniczność tworzących go dyskursów, przy czym, 
choć odsuwa autora i autonomię dzieła w tradycyjnym rozumieniu, okazuje się 
przestrzenią, w której możemy poszukiwać śladów podmiotowości dzięki trakto-
waniu tekstu jako prezentacji nieświadomości, a więc w formie właśnie – w mate-
rialności języka, kompozycji, technice montażu. Sam proces komponowania teks-
tu pełni funkcję krytyczną i dekonstrukcyjną wobec instytucji tradycji literackiej, 
czego przykładem mogą być nowoczesne sylwy19.

Warto jednak podrążyć jeszcze Derridiańską propozycję podmiotowości – 
naskórkowej, poddanej pismu, znajdującej jedyny punkt oporu wobec torowania 
w preferencji ustawionej podczas traumy, o której prawie nic nie wie. Koncepcja 
ta nie wyklucza sfery afektywnej, zmysłów czy ciała z języka, nawet jeśli nie po-
zwala nam już traktować ich jako narzędzia pozwalającego na bezpośrednie po-
znanie. Niemniej pojawia się wątpliwość, czy ciało nie zostaje tu zbyt szczelnie za-
pisane, czy idąc tym tropem dałoby się opowiedzieć relację między materialnym 
ciałem i pismem trochę inaczej. Na przykład od strony piszącego ciała, by wziąć 
na chwilę za dobrą monetę fragment powieści Orlando Virginii Woolf: „Wydaje 
się bowiem – a przypadek Orlandy na to wskazuje – że piszemy nie palcami, lecz 
całą swą osobą. Nerw, który zawiaduje piórem, okręca się wokół każdego włókna 
naszej istoty, przewleka przez serce, przenika wątrobę” (oczywiście prekursorem 
myślenia o związkach fi zjologii i fi lologii jest Nietzsche, ale zostawię go tymcza-
sem na boku).

Tym bardziej, że omawiany esej Derridy wydaje się krytyczną, niemal od-
wróconą interpretacją Heglowskiej duszy czującej, tyle że brak w niej właśnie 
refl eksji nad ciałem. Uzupełnieniem tego braku może być, jak sądzę Corpus 
Nancy’ego. Ta niezwykle trudna do streszczenia książka wydaje mi się ciekawa 
ze względu na opór wobec relacji ciała i pisma rodem z Kolonii karnej, której 
zresztą Nancy nie znosi. Ten opór przejawia się w niezwykle subtelnym języku 

17 Tamże, s. 398.
18 R. Nycz, Poetyka intertekstualna: tradycje i perspektywy, [w:] Kulturowa teoria literatury, red. 

M.P. Markowski i R. Nycz, Kraków 2006.
19 Por. R. Nycz, Sylwy współczesne, Kraków 1996.
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opisu bliskości i dystansu, a więc jednak gry na pewnej granicy, pomiędzy cia-
łem i pismem, a także ciałem i sensem. Nancy nie robi tego bynajmniej w imię 
zagwarantowania podmiotowi stałej, pewnej tożsamości – tę ostatnią umożliwia 
właśnie zbyt autorytatywna pozycja pisma. Granica fascynuje go, bo na niej rodzi 
się jednostkowość; granica oddziela, ale i łączy nas z czymś: z drugim ciałem, 
z sensem; pozwala odczuć mnogość istnień przebywających w bliskim sąsiedz-
twie, a więc wspólnotę; jednocześnie dzięki granicy rozpoznajemy własną nie-
tożsamość, a owo rozpoznanie przebiega w procesie nieustannego różnicowania 
się. Granica Nancy’ego wykracza poza krawędź między „ja” i innym, nie jest jed-
ną linią demarkacyjną, którą w ukryciu utrzymuje pojęcie innego i wielkiego In-
nego, wymagające założenia minimum tożsamości. Te relacje zostają tu opisane 
zupełnie inaczej – wszyscy jesteśmy inni, dziwni, obcy: to, co składa się na naszą 
jednostkowość, podzielamy z innymi, lecz każdy z nas jest w tym podzielaniu 
całkowicie oryginalny.

Nancy jest myślicielem powierzchni, naskórka, ekspozycji, a więc nie tyle nie-
wyrażalnych głębi duszy i ciała rozbijających się o zawsze zbyt abstrakcyjny i zbyt 
społeczny język, ile wzajemnego dotyku ciała i pisma. Jednostkowość podmioto-
wości nie rodzi się tu też w piśmie nieświadomości; fi lozof uparcie pisze o sensie, 
ale w taki sposób, by wymknąć się dualizmowi ciała jako mięsa i ciała oznaczone-
go. Karkołomność zadania, którego się podjął, polega na próbie rozpisania ciała 
przeciwko dyskursywnym kategoriom zamykającym i integrującym ciało, a więc 
przeciwko ideologiom narzucającym mu z góry określony sens, podmieniającym 
je na oznakowaną cielesność bez zmrużenia oka, jak każdy inny przedmiot. Ani 
ciało, ani pismo nie anektują się nigdy w całości, odmawiają wzajemnego przy-
właszczania, ale żadne z nich nie jest możliwe bez spotykania się na pewnej grani-
cy. Opowieść o ciele jako takim wydaje się jednak nie do pomyślenia, stąd pewnie 
wybujałość i poetyckość dyskursu, który uruchamia fi lozof, by jakoś zbliżyć się do 
materialnego ciała, będącego uprzestrzennieniem duszy, a zarazem pozbawionym 
istoty miejscem narodzin języka. Ciało jest miejscem egzystencji, a także sensu, 
który rozprzestrzenia się wśród innych ciał.

Sedno relacji między ciałem i pismem, które nie jest inskrypcją przechodzącą, 
jak u Kafk i, „przez środek”, stanowi właśnie pojęcie dotyku, ponieważ nie sugeruje 
sklejenia ciała i dyskursu raz na zawsze, ale pozwala wyobrazić sobie tymczasowe 
i zmienne odniesienie do siebie i do innego. Zamiast inskrypcji Nancy wybie-
ra eks-skrypcję. Ciało potrzebuje pisma, by usensownić doświadczane przezeń 
zdarzenie, na przykład radość, cierpienie, pasję, ale istnieje też między nimi nie-
przekraczalny dystans, mimo że nie wynika on z mocnego poczucia odrębności 
wnętrza „ja”: podobnie jak zostaje tu zachowany odstęp pomiędzy poczuciem 
własnego „ja”, ruchem autorefl eksji a doświadczeniem osobności własnego ciała. 
Nancy pisze:

przylgnąć do ciała, dotknąć go, wreszcie dotknąć – zdarza się właśnie w piśmie. [...] 
W piśmie zdarza się tylko to, tyle że na obrzeżach, na granicy, na skraju – tam, gdzie 
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przestaje ono być sobą. Otóż pismo znajduje się na granicy. Jedyne wydarzenie w trakcie 
pisania – jeśli w ogóle coś się wtedy wydarza – to dotyk20.

Jak wobec tego myśleć „ja”, będące materialnym ciałem, gdy przechodzi się 
operację transplantacji serca? Mam oczywiście na myśli esej Intruz, w którym 
Nancy opisuje operację, jakiej został poddany. Niespodziewana wiadomość o ko-
nieczności transplantacji stanowi impuls do refl eksji nad ciałem – czym jest moje 
ciało, a więc i dusza, skoro w samym środku noszę niepokojący, dziwny organ, 
który bez wsparcia technologii doprowadziłby do mojej śmierci. Własne serce 
staje się obce, na jego miejsce wkradnie się intruz obcego ciała, w końcu zaś gra-
nica między ciałem własnym a intruzem zatrze się całkowicie. Wyobraźnia zawo-
dzi, gdy myślimy o naszych wewnętrznych organach, choć doskonale wiemy, jak 
wyglądają: zawodzi Nancy’ego zwłaszcza wtedy, gdy usiłuje wyobrazić sobie sam 
moment transplantacji. Materialna rzeczywistość serca stawia opór reprezenta-
cji, choć potrafi my za pomocą tego symbolu opowiedzieć znaczną liczbę naszych 
przeżyć i emocji – być może dlatego, że organy wewnętrzne nie dają się dotknąć. 
Raz doświadczona obcość i dziwność własnego ciała pozostaje, wzmacnia się na-
wet po chorobie nowotworowej Nancy’ego, który rozróżnia w sobie niejako dwa 
„ja”, dotykające się nieustannie. Intymne przeżycie choroby, sięgające głębi serca, 
staje się doświadczeniem podtrzymania życia dzięki radykalnej ekspozycji, wysta-
wieniu się na działanie intruzów, obcych organów, leków i urządzeń medycznych. 
Natomiast ostateczne utożsamienie się z własną dziwnością i obcością jest dla nie-
go w szerszej perspektywie fi gurą jednostkowego przebywania w świecie.

W myśli Nancy’ego dokonuje się ciekawy zwrot w stronę konkretności i mate-
rialności podmiotu, który dekonstruuje dotychczasowe sposoby myślenia o ciele 
i który zarazem nie wyrzeka się związków z sensem. Potrzebuje ich, ale nie buduje 
na nich tożsamości; pismo jest w tym dyskursie nieuniknione, ale nie wiąże od 
razu ciała tak, jak poststrukturalne i kulturowe teorie cielesności, które dysponują 
językiem oznaczającym ciało, wiedzą, jak czytać symptomy ciała i doświadczenia 
w tekście albo jakie reprezentacje ciała funkcjonują w obrębie wybranych ideolo-
gii. Nie dostajemy w takim razie żadnych gotowych narzędzi pozwalających in-
terpretować tekst hermeneutycznie; nie da się również z niego wyczytać narracji 
kreującej tożsamość autora, bo w naszej wyobraźni pojawia się wyobrażenie o cie-
le, które weszło z pismem w dotyk tymczasowy, nie utrwaliło się w nim na zawsze. 
Według Nancy’ego ludzkie ciało, jednostkowe bycie i zapisane dzieło mają jedynie 
wymiar ekspozycji, nie kryje się więc za nimi żadna inna prawda oprócz samej 
prawdy prezentującego się tekstu. Skoro zaś jesteśmy poza możliwością ingerencji 
wielkiego Innego, tradycja traci swój autorytatywny potencjał. Tradycja to pismo 
jak każde i jak każde inne wkracza w twórczość podmiotowości jako kolejny głos 
czy intertekst, ale nigdy nie może zostać uwypuklone jako coś bardziej istotne-
go, wiążącego, bo prowadziłoby to do kolejnego narzucenia tożsamości danemu 

20 J.-L. Nancy, Corpus, tłum. M. Kwietniewska, Gdańsk 2002, s. 12.



47Par cœur. Nieunikniona i niezobowiązująca tradycja 

tekstowi. Podobnie z komentarzem – należałoby pisać nie o czymś, ale z-, przy 
innym tekście, i pisać coś równie jednostkowego, w geście współmyślenia, a nie 
zawłaszczania.

I choć wydaje się, że rozważania o konkretnych, materialnych ciałach muszą 
ugrzęznąć w skrajnej jednostkowości, Nancy jest też ciekawym fi lozofem wspól-
noty, która komunikuje się poza logiką tożsamości i poza władzą narzuconego 
porządku symbolicznego. Wspomnę tylko, że, jak pisze w książce Bycie pojedyn-
cze mnogie, nie istnieje pojedyncze bycie, bycie jest zawsze z-, a liczba pojedyn-
cza mnoga stanowi swoistą podstawę ontologii. Dzielenie świata i języków tylko 
wspiera jednostkowość. By przywołać na koniec zdanie wyrwane z Chłopa pary-
skiego Aragona: „Wasze serce jest szaradą, którą wszyscy znają”21.

21 Z. Aragon, Chłop paryski, [w:] Surrealizm. Teoria i praktyka, tłum. A. Ważyk, Warszawa 1973, 
s. 254.


