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„Literatura absolutna” – interpretacja 
– hermeneutyka

Ale czy mamy pewność, czym jest „literatura”?1 
R. Calasso

Hipoteza Roberta Calasso

Na attyckim kyliksie czerwonofi gurowym, powstałym około 420–410 
roku p.n.e., w okresie drugiej wojny peloponeskiej, znajdują się mię-
dzy innymi trzy postaci obok siebie2: młodzieniec, siedzący na skale 
i zapisujący coś na tabliczce (diptychon), odcięta głowa Orfeusza, zwró-
cona w stronę piszącego, oraz Apollo z drzewem laurowym, który wy-
ciąga prawe ramię ponad Orfeuszem, wskazując na owego nieznane-
go młodzieńca pochłoniętego czynnością pisania, sztuką tworzenia. 
Przedstawioną scenę, którą można interpretować na wiele rozmaitych 
sposobów (sama chociażby historia Orfeusza byłaby już z pewnością 
przedmiotem niekończących się spekulacji), Roberto Calasso objaśnia 
jednoznacznie, w trybie alegorycznym par excellence. Wykorzystuje 
mianowicie malowidło sprzed blisko 2500 lat w jednym tylko celu, aby 
stwierdzić ex cathedra, że „l iteratura nigdy nie  jest  sprawą poje-
dynczego podmiotu”3. O ile sama diagnoza wydaje się dzisiaj oczy-
wista, uwzględniając konsekwencje przełomu poststrukturalistycznego 

1 R. Calasso, Literatura i bogowie, przeł. S. Kasprzysiak, Warszawa 2011, s. 142 (pierwo-
druk: R. Calasso, La letteratura e gli dèi, Adelphi, Milan 2001).
2 Kyliks ten znajduje się w Corpus Christi College w Cambridge (Lewis Collection).
3 R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 159. Podkreśl. – AH.
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(Roland Barthes, jak dobrze wiadomo, stawiał w roku 1968 – w kontek-
ście opowiadania Balzaka – pytanie retoryczne: „kto to mówi?”4), o tyle 
zastanawia sposób i rezultat argumentacji włoskiego eseisty, sposób 
rozumienia przez niego literatury, zaprezentowany w trakcie ośmiu 
wykładów – z cyklu Weidenfeld Lectures – wygłoszonych w roku 2000 
na Uniwersytecie w Oksfordzie (teksty pomieszczone zostały w wy-
danym rok później tomie La letteratura e gli dèi [Literatura i bogowie]). 
Otóż Calasso myśli przede wszystkim o świecie antycznych bogów 
i o pewnym rodzaju literatury, powstałym u progu romantyzmu, który 
będzie nazywał konsekwentnie l i teraturą absolutną. Jak stwierdza 
metaforycznie, odwołując się do przywołanego tutaj na samym począt-
ku malowidła na czarze, Aktorów jest w niej właśnie trzech: ręka, która 
pisze, głos, który mówi, i bóg, który nadzoruje i narzuca. (...) Ważne jest 
rozdzielenie na trzy samodzielne istoty. Moglibyśmy je nazwać „Ja”, „Się” 
i „Boskość”. Między tymi trzema istotami nieustannie wytyczany jest trój-
kąt. Każde zdanie, każda forma to narracja w obszarze owego pola sił. Stąd 
bierze się nie jednozna czność  l i teratur y5. 

Scena z attyckiego kyliksu, traktowana zasadnie przez interpretato-
rów Calasso jako czytelna alegoria pisania6, staje się wzorcową wykład-
nią czy też modelem tak zwanej literatury absolutnej, ukazuje archety-
powy porządek, w przypadku którego narracja okazuje się rezultatem 
współistnienia i konfrontacji trzech sił (wyrażonych formułami pars 
pro toto: „ręka” – „głos” – „bóg”, bądź ogólnie: „Ja” – „Się” – „Boskość”). 
Gdyby poprzestać tylko na przywołanym wcześniej komentarzu (litera-
tura nigdy nie jest sprawą pojedynczego podmiotu), otwarta zostałaby za-
pewne droga ku rozmaitym spekulacjom na temat początków różnych 
literatur, związanych z bogami i mitami7, meandrów aktu twórczego, 
przeświadczeń i tęsknot metafi zycznych itd. Erudyta Calasso ma jed-
nak, jak widać, więcej argumentów, starannie wypracowując własną 

4 R. Barthes, Śmierć autora, przeł. M.P. Markowski, „Teksty Drugie” 1999, nr 1–2, s. 247 
(pierwodruk: R. Barthes, La mort de l’auteur, „Manteia” 1968, nr 5, s. 12–17).
5 R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 159. Podkreśl. – AH.
6 D. Czaja, Słowa, błyski, drżenie, „Tygodnik Powszechny” 2011 (4 lipca).
7 Jak konstatuje Calasso: „Literatura narodziła się razem z bogami – nie tylko w Grecji. 
Początkiem każdej literatury są historie o bogach i w pewnym sensie literatura cały czas 
o nich opowiada. Czasem – przez całe stulecia – po prostu o tym, że gdzieś się oddalili” 
(R. Calasso, Bogowie są w książkach, rozmawiała M.I. Niemczyńska, „Gazeta Wyborcza” 
2011 [7 listopada], nr 259, s. 14).
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koncepcję literatury, określanej mianem „literatury absolutnej”. Zasad-
niczym punktem wyjścia jest tutaj założenie, iż zachodzi pewien istot-
ny związek między tego rodzaju literaturą a światem bogów starożyt-
nej Grecji; innymi słowy, tego rodzaju literaturą i boskością (w jednym 
z wywiadów Calasso powie wprost: Powrót boskości i literatura absolutna – 
te dwa zjawiska występują razem8). Zapewne nie chodzi w tym przypad-
ku o naiwną hipotezę, prostoduszny powrót do antycznego świata, 
próbę ożywienia mitologii greckiej. Chodzi raczej o kuszącą analogię, 
rezultat uniwersalistycznego myślenia, które pozwala podjąć prob-
lem (nie)obecności bogów w kolejnych stuleciach kultury zachodniej 
i przede wszystkim wysunąć tezę, iż w przypadku literatury absolutnej 
doświadczenie boskości  jest czymś nieuchronnym. Tylko w takich 
okolicznościach zrozumiała staje się wyrafi nowana argumentacja i hi-
poteza związana z pewnym rodzajem literatury – scena zawsze pozosta-
wała taka sama9.

Literatura absolutna – okres „heroiczny”

Bogowie goszczą w literaturze przelotnie10 – tak zabrzmiało pierwsze, bez 
wątpienia prowokacyjne zdanie inauguracyjnego wykładu Roberta Ca-
lasso na Uniwersytecie oksfordzkim. Reperkusje zamierzonej prowoka-
cji okazują się w ogólnych zarysach oczywiste, wszak od razu następuje 
zerwanie z pewną dobrze znaną tradycją, z paradygmatem oświecenio-
wego myślenia. Koncepcja literatury absolutnej, sformułowana przez 
włoskiego pisarza na przełomie XX i XXI wieku, w czasach postępu-
jącej w świecie zachodnim sekularyzacji, wydaje się więc na pierwszy 
rzut oka nie tyle niewczesna, ile mocno polemiczna. Włoski eseista nie 
ma wątpliwości, że swoisty powrót do starożytnych bogów i potrzeba 
„mitologii” przyniosły w dobie romantyzmu przełom w myśleniu o fe-
nomenie literatury jako takim, i że ów powrót pozostaje także dzisiaj 
– w erze, jak twierdzą niektórzy, krytyki cynicznego rozumu11 – swoistą 

8 Ibidem.
9 R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 158.
10 Ibidem, s. 9.
11 Zob. P. Sloterdijk, Krytyka cynicznego rozumu, przeł. P. Dehnel, Wrocław 2008.
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koniecznością (jak podkreśla: Ważne jest, żeby świat był w dalszym ciągu 
miejscem ich [bogów antycznych – A.H.] epifanii12). 

Powrót do greckich bogów i do świata mitologii, o którym myśli 
Calasso, wyznaczył nowy nurt refl eksji w niemieckim romantyzmie. 
O potrzebie stworzenia „nowej mitologii” czyta się w Najstarszym 
programie systemu niemieckiego idealizmu13, który powstał około roku 
1796/1797 (pada tam znamienne zdanie: musimy mieć nową mitologię, 
ale mitologia ta musi pozostawać w służbie idei, musi stać się mitologią ro-
zumu14), prawie w tym samym czasie u Friedricha Schlegla w komen-
tarzach zamieszczanych na łamach „Athenaeum” (Nie mamy mitologii. 
Dodam jednak, że właśnie jakąś uzyskujemy, a raczej już od dłuższego czasu 
z całą powagą przyczyniamy się do tego, by ją stworzyć15), kilkadziesiąt lat 
zaś później – u Friedricha Nietzschego w Narodzinach tragedii z ducha 
muzyki, gdzie znajduje się między innymi taka uwaga: bez mitu każda 
kultura traci zdrową, naturalną siłę twórczą. Dopiero wyznaczony mitami 
horyzont zamyka cały ruch kultury w jedność16. Roberto Calasso, dokonu-
jąc archeologii literatury absolutnej, twierdzi, iż bogowie greccy powró-
cili z nieporównywalną intensywnością właśnie u Nietzschego (owego 
„Dionizosa”, poszukującego w muzyce sposobu na to, by odczuwać mi-
t ycznie17), tak jak niegdyś u Hölderlina, który czasami bywał Grekiem18, 

12 R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 142.
13 G.W.F.  Hegel, [Najstarszy program systemu niemieckiego idealizmu], w: idem, Pisma 
wczesne z fi lozofi i religii, przeł. G. Sowinski, posłowie T. Węcławski, Kraków 1999, s. 275–
277.
14 Ibidem, s. 276.
15 F. Schlegel, Rede über die Mythologie, w: idem, Kritische Ausgabe, red. H. Eichner, Mün-
chen–Paderborn–Wien–Zürich 1967, t. 2, s. 312 (zob. F.  Schlegel, Mowa o mitologii, 
przeł. K. Krzemieniowa, w: Manifesty romantyzmu, 1790–1830: Anglia, Niemcy, Francja, 
wybór tekstów i opracowanie A. Kowalczykowa, Warszawa 1995, s. 175–185).
16 F. Nietzsche, Narodziny tragedii z ducha muzyki, przeł. B. Baran, w: idem, Narodziny 
tragedii albo Grecy i pesymizm, Warszawa 2009, s. 213–214. Por. F. Nietzsche, Narodziny 
tragedyi czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff , Warszawa 1907, s. 156–157. 
17 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente (Herbst 1869 bis, Herbst 1872), w: idem, Werke, 
red. G. Colli, M. Montinari, Berlin–New York 1978, t. III/3, s. 273.
18 Tego rodzaju konkluzja ma bezpośredni związek z doświadczeniem boskości: W okre-
sie romantyzmu, zwłaszcza w Niemczech, bogowie obudzili się w literaturze na nowo. Hölder-
lina nie da się rozumieć bez doświadczenia boskości. Nie był w Grecji, ale czasami bywał Gre-
kiem. To samo Nietzsche (R. Calasso, To bogowie potrzebują ludzi, „Gazeta Wyborcza” 2011 
[7 listopada], wydanie internetowe; zob. także R. Calasso, Bogowie są w książkach, s. 14).
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ale podkreśla zarazem fakt, że ten specyfi czny gatunek literatury19 prze-
widział już Schlegel, marzący o nowej mitologii20.

Literatura absolutna, by powtórzyć raz jeszcze, to w jakiejś mie-
rze radykalna odpowiedź na oświeceniowy kryzys – nie bez powodu 
ożywienie wyobraźni mitycznej następuje po epoce wielkiej jałowości, 
pustki XVIII wieku21, nieobecności bogów w myśli i w literaturze oświe-
ceniowej. Stuletni okres jej formowania się – traktowany skądinąd jako 
heroiczny okres  l i teratur y  a bs olutne j  – Calasso ustala z niezwy-
kłą wręcz precyzją. Otóż wiąże go z dwoma wydarzeniami, mianowicie 
założeniem przez braci Schleglów pisma „Athenaeum” oraz śmiercią 
Mallarmégo; inaczej mówiąc, z dwiema arbitralnie wyznaczonymi da-
tami: 1798 oraz 1898. Zapowiedzią literatury absolutnej są, w prze-
konaniu eseisty, te komentarze Friedricha Schlegla, w których natura 
ludzka objaśniana jest jako jaśniejące kłębowisko antycznych bogów22. 
Idzie w tym przypadku o ten rodzaj myślenia metafi zycznego, które 
Calasso odnajduje zarówno u Novalisa, Hölderlina, Nietzschego, jak 
też u Lautréamonta, Baudelaire’a, Mallarmégo, Kafki czy Nabokova. 
Za punkt zwrotny uznaje Włoch niepozorny, krótki tekst Novalisa – 
Monolog o języku, ujawniający w pełni gest  l i teratur y  a bsolutne j23. 
Niemiecki poeta zwraca bowiem uwagę na ten aspekt języka, który 
był zazwyczaj marginalizowany, niedoceniany, przemilczany – aspekt 
związany z rezonansem „nikczemnej paplaniny”. Novalis odsłania pe-
wien paradoks: Mówienie i pisanie to właściwie dziwaczna sprawa; praw-
dziwa rozmowa to zwykła gra słów. (...) Akurat tej charakterystycznej cechy 

19 Jak twierdzi Calasso, pewnego dnia stanie się oczywiste, że właśnie ten kierunek był 
naczelną drogą owego gatunku literatury, którego sam Schlegel nie był zdolny uprawiać, ale 
który wyprorokował – i który tutaj będziemy nazywać literaturą absolutną (R. Calasso, Lite-
ratura i bogowie, s. 54).
20 Zdaniem Schlegla, Nową mitologię trzeba wyłonić z najskrytszych głębi ducha, gdyż musi 
być bardziej artystyczna niż wszelkie dzieła sztuki, musi zawrzeć w sobie wszystkie inne mito-
logie, musi być nowym, szerokim łożyskiem dla antycznego odwiecznego źródła, z którego ro-
dzi się poezja, i musi sama być bezmierną poezją, kryjącą w sobie zarodki wszelkich jej odmian 
(F. Schlegel, Rede über die Mythologie, w: idem, Kritische Ausgabe, s. 312; zob. F. Schlegel, 
Mowa o mitologii, przeł. K. Krzemieniowa, w: Manifesty romantyzmu, 1790–1830...).
21 R. Calasso, To bogowie potrzebują ludzi, „Gazeta Wyborcza 2011 [7 listopada].
22 F. Schlegel, Rede über die Mythologie, w: idem, Kritische Ausgabe, s. 319 (zob. F. Schle-
gel, Mowa o mitologii).
23 R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 150. Podkreśl. – AH.
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języka, że troszczy się on tylko o siebie, nie zna nikt24. Calasso w kolejnych 
zdaniach Monologu – przywołanym zresztą przez niego w całości – do-
strzega kapitalną wykładnię interesującego go zjawiska: na tych nie-
wielu linijkach, wyszeptanych jak demoniczne presto, literatura absolutna 
ukazuje się w całej pełni swego ryzyka: jest nieodpowiedzialna, przenośna, 
wymykająca się wszelkim policyjnym potwierdzeniom tożsamości (...)25.

Argumentacja tego rodzaju prowadzi ostatecznie do dwóch konklu-
zji: po pierwsze – literatura absolutna to „gra słów”, „nikczemna papla-
nina”, pozwalająca wyrazić „więcej”, to literatura swoiście autonomicz-
na, bez żadnych zobowiązań społecznych26, „dziwna instytucja”27, jak 
można by powiedzieć za dobrze znanym fi lozofem; po drugie – litera-
tura absolutna to taka literatura, w przypadku której – zgodnie z trady-
cją myśli Nietzschego – „poznanie jest czymś w ynalezionym”28. Ten 
sposób myślenia o fenomenie i wyjątkowości literatury widać dosko-
nale u Mallarmégo. Jego obsesyjne poszukiwanie „głębi” (w wymiarze 
kosmicznym i wymiarze mentalnym) doprowadzi zarówno do zainte-
resowania kwestią świętości (zamierzona thèse d’agrégation miała nosić 
tytuł De divinitate), jak zwłaszcza Nicością, o której pisze poeta mię-
dzy innymi w jednym z listów do Henriego Cazalisa w roku 1866, czy 
w oryginalnym Sonecie na YX (Sonnet en yx), który komentuje skądinąd 
w liście do Cazalisa z 18 lipca 1868 roku, eksponując znaczenie formy 
i zapewniając, że sens rodzi się zawsze z wewnętrznych napięć między 
samymi słowami (le sens (...) est évoqué par un mirage interne des mots 

24 Novalis, Monolog, przeł. J. Prokopiuk, w: idem, Uczniowie z Sais. Proza fi lozofi czna – 
studia – fragmenty, wybrał, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył J.  Prokopiuk, 
Warszawa 1984, s. 328.
25 R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 150.
26 Literatura absolutna okazuje się w rzeczywistości otwartą krytyką społeczeństwa. 
Calasso akcentuje przy różnych okazjach fakt, że wiek XIX stał się wiekiem triumfu społe-
czeństwa (R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 144), że samo społeczeństwo zaczyna być 
traktowane jako rodzaj religii (zob. R. Calasso, Bogowie są w książkach, s. 14), i nie bez 
ironii wyraża się o „idei dobre j  społeczności”, którą przyniósł XX wiek (R.  Calasso, 
Literatura i bogowie, s. 49).
27 Zob. J.  Derrida, Ta dziwna instytucja zwana literaturą, rozmowa z J.  Derridą 
D. Attridge’a, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 176–225 
(pierwodruk: J.  Derrida, „Th is Strange Institution Called Literature”. An Interview with 
Jacques Derrida, w: idem, Acts of Literature, red. D. Attridge, New York–London 1992, 
s. 33–75).
28 R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 152.
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mêmes29). Ten sposób myślenia o wyjątkowości literatury widać też do-
brze u Lautréamonta, którego Pieśni Maldorora (Les Chants de Maldoror, 
1869) Calasso uznaje za wzorcową wręcz realizację literatury absolut-
nej. Twierdzi, iż są one jednym z najczystszych przykładów l i teratur y, 
k tóra  ż y wi  s ię  w yłą cznie  s obą30 (w tym przypadku, co akcentuje 
włoski eseista, do skrajności doprowadzone zostają intensywna pasja 
niszczenia31, niczym niepohamowany gest parodii i destrukcji). Zmiana 
paradygmatu dokonująca się od początków romantyzmu, diagnozo-
wana między innymi przez Philippe’a Lacoue-Labarthe’a i Jean-Luca 
Nancy’ego w książce L’Absolu littéraire32, odciśnie piętno zarówno na 
późniejszej literaturze (wygląda na to, że takiego rodzaju pisania literatu-
ra już nigdy się nie wyrzeknie: ono stało się czymś w rodzaju nieodwracalnej 
zmiany, którą można czcić lub potępiać, ale która już należy do samej fi zjo-
logii pisania33) jak i, siłą rzeczy, na jej rozumieniu.

Fenomen literatury absolutnej

Literatura absolutna jako swoiście rozumiany gest wolności twórcy 
okazuje się przede wszystkim pewnym rodzajem poznania. Znajduje to 
wyraz w precyzyjnej defi nicji zaproponowanej przez włoskiego eseistę: 
Jest to l i teratura, ponieważ chodzi w niej o taki rodzaj wiedzy, która ma 
przekonanie i do tego dąży, aby nie być dostępną w żaden inny sposób, jak 
tylko za pośrednictwem utworu literackiego – jest a bs olutna, ponieważ 
jest wiedzą, która przypomina poszukiwanie absolutu i dlatego nie może 
dotyczyć niczego częściowego, tylko musi ogarniać wszystko; a jednocześnie 
jest czymś a b- s olutum, czymś uwolnionym od wszystkich nakazów posłu-
szeństwa i od więzów przynależności, od jakiegokolwiek obowiązku funkcjo-
nowania na rzecz grupy społecznej34. 

29 S. Mallarmé, Œuvres complètes, red. B. Marchal, Paris 2003, t. 1, s. 731. Zob. także 
S.  Mallarmé, Correspondance 1862–1871, red. H.  Mondor, J.-P.  Richard, Paris 1959, 
s. 278.
30 R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 81.
31 Ibidem, s. 84.
32 Zob. Ph. Lacoue-Labarthe, J.-L. Nancy, L’Absolu littéraire. Th éorie de la littérature du 
romantisme allemand, Paris 1978. 
33 R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 142.
34 Ibidem, s. 142.
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Niewątpliwie cechą wyróżniającą literaturę absolutną w świetle ta-
kiej wykładni okazuje się totalność, nieograniczona władza dyskur-
su. Należałoby powiedzieć, że to literatura „wszystkożerna”, samowy-
starczalna, taka, która mówi o sobie samej, istniejąca sama dla siebie35, 
stwarzająca własną przestrzeń, zrywająca – w konsekwencji – z re-
gułami belles lettres, odznaczająca się skrajnością formy. Należałoby 
też powiedzieć, że to literatura, którą rządzi nowa mitologia – płynny 
żywioł myślenia. Ta formuła nawiązująca do myśli Porfi riusza z Tyru36 
odgrywa skądinąd w koncepcji Calasso zasadniczą rolę (tak właśnie 
brzmi tytuł drugiego z ośmiu wykładów), bowiem ten sam żywioł, któ-
ry cechuje mitologiczne nimfy37, dostrzega Włoch u Hölderlina, Nietz-
schego, także Baudelaire’a, Lautréamonta, Mallarmégo czy Nabokova. 
Płynny żywioł myślenia powoduje, że różnice między poszczególnymi 
twórcami, dzielący ich dystans kulturowo-cywilizacyjny, nie mają tu 
większego znaczenia. W konsekwencji daje się uogólnić na wszelkie re-
alizacje literatury absolutnej uwagę, którą eseista formułuje w kontek-
ście między innymi Mallarmégo: wszyscy działali w gruncie rzeczy tak, 
jakb y  l i teratura  b yła  cz ymś w rodz a ju  naturalne j,  n ieusuwal-
ne j  me ta f i z yki, która za swą podstawę nie przyjmuje szeregu pojęć, ale 
cz ą s tki  n ie w ymier ne  –  strzępy  obra zów,  skojarzenia,  r y tmy, 
gest y,  wszelk iego  rodza ju  for my38. Przy tej okazji, mając na uwadze 
literaturę jako rezultat płynnego żywiołu myślenia, warto jednocześnie 
zauważyć, że – podobnie jak w wielu innych miejscach wykładów – 
i w tym fragmencie pobrzmiewa natrętna wręcz myśl o metafi zycznej 
naturze umysłu, o literaturze jako „nieusuwalnej metafi zyce”.

Nietrudno stwierdzić, iż swoista potrzeba powrotu do mitologii po-
cząwszy od przełomu XVIII i XIX wieku, wnikliwie diagnozowana przez 

35 Jej cechy omawia Calasso także w jednym z wywiadów: Literatura absolutna trakto-
wana jest jako fenomen samowystarczalny, jest oddzielona od powinności społecznych czy 
edukacyjnych. Istnieje sama dla siebie, dla czystego zdania, czystej frazy. Także w ten sposób 
chcą rozumieć literaturę XIX wieku najlepsi pisarze już XX-wieczni, jak Auden czy Brodski. 
Wszyscy idą wytyczonym szlakiem w tę samą stronę. Oni też nie chcą, aby ich literatura była 
usługowa w pragmatycznym sensie (R. Calasso, Bogowie są w książkach, s. 14).
36 Porfi riusz, Grota nimf, przekład, wstęp i komentarz P.  Ashwin-Siejkowski, Kraków 
2006.
37 Jak twierdzi Calasso, Nimfa jest środkiem – medium – gdzie spotykają się bogowie i ludzie 
spragnieni przygód (R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 33–34).
38 Ibidem, s. 147. Podkreśl. – AH.
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Calasso, jest jak powrót Jacques’a Lacana w latach pięćdziesiątych 
XX wieku do Freudowskiej psychoanalizy, czy jak powrót Northropa 
Frye’a do Jungowskiej koncepcji archetypu... Z jednej strony, mitologię 
traktuje się – z punktu widzenia człowieka przełomu XX i XXI wieku – 
jako pod stawowe doś wiadczenie  k a żde g o  z  na s39. Z drugiej strony – 
pojawia się argumentacja, że we współczesnym świecie daje się mówić 
zaledwie o okruchach mitologii, o mitologii jako rezultacie, by użyć ję-
zyka samego Calasso, podwójne j  zdrady  i  podwójne j  n ieuczc iwo-
śc i: bogów wobec ludzi i ludzi wobec bogów40. Komentowany tutaj powrót 
do „mitologii” okazuje się więc symptomatyczny dla zachodniej cywili-
zacji – zastanawiając się nad „naturalną kondycją bogów” w dzisiejszym 
świecie, eseista powiada przewrotnie, iż bogowie antyczni pojawiają 
się w książkach. (...) ich kult z całą siłą sprowadza się już do jednego aktu, 
milczącego i samotnego: do aktu czytania41. Inaczej mówiąc, akt czyta-
nia, jak przekonuje Calasso, oznacza spotkanie z boskością, przy czym 
nie chodzi tu o jakiś rodzaj teurgii, skoro, sparafrazujmy Włocha, we 
współczesnym świecie to raczej ludzie – i literatura – są potrzebni anty-
cznym bogom. Eseista stawia ostatecznie w centrum uwagi samego in-
terpretatora i całą jego tradycję kulturową – kluczową sprawą okazuje 
się sytuacja interpretacji, w przypadku której nieuchronnie ścierają się 
dążenia literatury absolutnej i tradycyjnie rozumianej hermeneutyki. 
Literatura absolutna, zarówno – jeśli przyjąć argumentację Calasso – 
w fazie jej zasadniczego formowania, między rokiem 1798 a rokiem 
1898, jak i w późniejszym okresie (uwzględnia się bowiem także i taką 
literaturę, którą inni nazywają literaturą modernizmu, czy też określa-
ją mianem nowoczesnej, awangardowej, eksperymentalnej42), skazuje 
czytelnika na nowe doświadczenie lektur y. 

39 R. Calasso, Bogowie są w książkach, s. 14. Podkreśl. – AH. Calasso jest przekonany, 
iż: to przede wszystkim mit decyduje o naszej woli (R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 43).
40 Ibidem, s. 43. Podkreśl. – AH.
41 Ibidem, s. 23.
42 Inna to sprawa, iż wiąże się z tym krytyka myślenia postmodernistycznego – wło-
ski eseista broni za wszelką cenę znaczenia i konsekwencji heroicznego okresu literatury 
absolutnej, kwestionując – przy użyciu charakterystycznej retoryki – zasadność takich 
formuł, jak modernizm czy awangarda: Trwał on równo jedno stulecie, w ciągu którego 
wszystkie zasadnicze cechy literatury absolutnej miały okazję wyjść na jaw. To sprawia, że 
cokolwiek wydarza się później – i w części zostaje opatrzone etykietkami w równym stop-
niu żenującymi, takimi jak „modernizm” i „awangarda” – już utraciło promienną świeżość 
nowości i chociażby dlatego upodobało sobie formy agresywne, takie jak manifest. Do końca 
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Konsekwencje

Niewątpliwie sama koncepcja literatury absolutnej pokazuje doskonale, 
w jaki sposób daje się dzisiaj uprawiać pewien rodzaj komparatystyki 
literackiej. Szkicowo nakreślony komentarz, odnoszący się do propozy-
cji Roberta Calasso, łączy się tutaj przede wszystkim z próbą szukania 
odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu literatura absolutna oraz naj-
ogólniej pojmowana hermeneutyka – sztuka interpretacji – wpływają 
na rozumienie działania interpretacyjnego i jakie są tego konsekwen-
cje dla dzisiejszego literaturoznawstwa, a zwłaszcza dla nowoczesnej 
komparatystyki kulturowej43. Nie ulega wątpliwości, że autor cyklu 
wykładów Literatura i bogowie jest szczególnym typem komparatysty, 
którego działanie – z racji uniwersalistycznego myślenia, sytuowania 
zjawisk w perspektywie globalnej – nietrudno konfrontować chociaż-
by z Alainem Badiou i jego propozycją comparatisme quand même (myślę 
nie tylko o kreślonych przez nich paralelach, o zestawieniu Labîda ibn 
Rabi’i, nomady, poety arabskiego żyjącego w okresie przedmuzułmań-
skim, i Mallarmégo u Badiou44, czy Mallarmégo i Pradżapatiego z mito-
logii hinduskiej u Calasso). To przykład, jak sądzę, pożądanego działa-
nia komparatystycznego we współczesnym świecie nauki, stanowiska 
badawczego, które, w rezultacie, umożliwia w nowej komparatystyce 
wyjście poza obciążający dyscyplinę od samych jej początków eurocen-
tryzm. Oczywiście, nietrudno byłoby skrytykować holistyczne ujęcie 
Calasso, przypominające skądinąd sposób działania na przykład Ericha 
Auerbacha (nota bene w stosunku do Włocha można by sformułować te 
same zarzuty, jakie przedstawiciele fi lologii klasycznej kierowali pod 
adresem autora Mimesis po opublikowaniu książki w 1946 roku). Dzia-
łanie takie nie ma wiele wspólnego z tradycyjną komparatystyką literac-
ką, wyróżniającą się podejściem teleologicznym, ograniczającą się zwy-

XIX wieku ten nieokreślony proces w swoich zasadniczych zarysach dobiegł końca. Później, 
przez następne stulecie, miały się już tylko krzyżować i odmieniać niezliczone odgałęzienia, 
wpływy i rozszerzenia na nowe kręgi (ibidem, s. 143).
43 Aktualny stan i nowe perspektywy komparatystyki literackiej omawiam szerzej 
w książce Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe (Kraków 2013).
44 A. Badiou, Petit Manuel d’inesthétique, Paris 1998. Zob. komentarz E. Apter, „Je ne 
crois pas beaucoup à la littérature comparée”. Poetyka uniwersalna a komparatystyka postko-
lonialna, przeł. M. Mrugalski, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparaty-
styki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010, s. 451 i n. 
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kle do poszukiwania związków faktycznych (nie bez powodu w ostatnim 
wykładzie oksfordzkim – zatytułowanym Literatura absolutna – pada 
teza, iż w sytuacji tego rodzaju literatury Wszelkie związki bezpośrednie 
są tu zbędne45). Na marginesie warto dodać, że działanie takie nie ma też 
nic wspólnego z propozycją François Josta, który w latach sześćdziesią-
tych XX wieku zastanawiał się nad możliwością (przez niego, co prawda, 
odrzucaną) określenia komparatystyki literackiej – mianem... literatury 
absolutnej46, to znaczy takiej dyscypliny, która posiada nieograniczone 
pole badawcze (nieokreśloną perspektywę badawczą sceptycy w rodzaju 
René Etiemble’a nazywali nie bez ironii wielkodusznym ekumenizmem47).

Strategię działania Calasso jako komparatysty widać dobrze w zde-
rzeniu na przykład ze stanowiskiem hermeneuty George’a Steinera. 
W trakcie wykładu Czym jest komparatystyka literacka?, otwierającym 
działalność katedry komparatystyki na Uniwersytecie oksfordzkim 
w roku 1994, autor Po wieży Babel przedstawił schemat działania kom-
paratystycznego spod znaku hermeneutyki: 

Każdy akt recepcji formy znaczącej: w języku, w sztuce, w muzyce jest porównaw-
czy. (...) Intuicyjnie doszukujemy się zjawisk analogicznych i prekursorskich, cech 
pokrewieństwa (więc zarazem bliskości), sprowadzających dzieło, które jest dla nas 
nowe, do rozpoznawalnego kontekstu. W przypadku radykalnej innowacji struktury 
poetyckiej, fi guratywnej lub muzycznej, która wydaje nam się w pewien sposób wy-
jątkowa, odbiór jest złożonym procesem inkorporacji nowego w struktury już znane. 
(...) W tym dynamicznym procesie – nazwanym „hermeneutycznym” prawdopodob-
nie po Hermesie, boskim posłańcu, bogu wiadomości i fi kcji – kryje się porównanie48. 

W takim kontekście łatwo stwierdzić, że Roberta Calasso jako au-
tora koncepcji literatury absolutnej interesuje nie porównanie, lecz 

45 R. Calasso, Literatura i bogowie, s. 157.
46 F. Jost, Komparatystyka literacka jako fi lozofi a literatury [1968], w: Antologia zagranicz-
nej komparatystyki literackiej, red. H.  Janaszek-Ivaničková, Warszawa 1997, s. 46 i n. 
(zob. F. Jost, La littérature comparée, une philosophie des lettres, w: idem, Essais de littéra-
ture comparée, Fribourg 1968, t. 2, s. 313–341).
47 R. Etiemble, Porównanie to jeszcze nie dowód, przeł. W. Błońska, w: Współczesna teoria 
badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1976, t. 2, s. 219 
(zob. R. Etiemble, Littérature comparée ou comparaison n’est pas raison, w: idem, Hygiène 
des Lettres, t. 3: Savoir et goût, Paris 1958, s. 154–173).
48 G.  Steiner, Czym jest komparatystyka literacka?, przeł. A.  Matkowska, w: Niewspół-
mierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, s. 511 (zob. G. Steiner, What is Com-
parative Literature?, w: idem, No Passion Spent: Essays 1978–1995, New Haven–London 
1996, s. 142–159).
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zestawienie, traktowanie lektury nie jako hermeneutycznego z gruntu 
„procesu inkorporacji”, lecz jako obrony „niejednoznaczności litera-
tury”, będącej rezultatem płynnego żywiołu myślenia, doświadczenia 
boskości. Stąd też wyjątkowego znaczenia w jego ujęciu literatury ab-
solutnej nabierają bogowie antyczni i przywołana scena na attyckim 
kyliksie, w której miejsce owego młodzieńca znajdującego się po lewej 
stronie zajmują kolejno Hölderlin, Nietzsche, Lautréamont, Mallarmé, 
Kafka, Nabokov...

„Absolute Literature” – Interpretation – Hermeneutics 

Th e paper attempts to answer the question to what extent the concept of ‘ab-
solute literature’ and broadly conceived hermeneutics aff ect interpretation and 
what consequences there follow for the present-day study of literature and par-
ticularly for the modern comparative cultural studies. ‘Absolute literature’ – if we 
accept Roberto Calasso’s arguments – both at the time when its basis were estab-
lished, namely between 1798 (when the Schlegel brothers and Novalis set up the 
Athenaeum) and 1898 (the death of Mallarmé) and later on provides the reader 
with a new reading experience. And what is more, it places the ‘interpreter’ and 
his whole cultural tradition in the centre of attention. Consequently, the key issue 
for the author becomes the act of interpretation with the inevitable confronta-
tion of the aspirations of ‘absolute literature’ and hermeneutics.


