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Ib samo inaczej 

Ćwierć wieku temu Peter Strawson ironizował na temat popularności w środowi-
sku filozofów analitycznych formuły „ n o ent i ty wi thou t i den t i t y " i próbował, 
w najlepszym duchu tej szkoły, rozjaśnić wieloznaczność aforyzmu. Dla ontologii bo-
wiem pojęcie tożsamości zawsze było kluczowe. 

Jeśli chodzi o literaturę, to pojęciu tożsamości poświęcił swego czasu wiele uwagi 
Roman Ingarden, zajmując się sposobem istnienia dzieła artystycznego. Ostatnio zaś 
wrócił do tej sprawy Gerard Genette. Nie bez znaczenia pozostawała ono także dla 
genologii. Ponadto nie można się było obejść bez niego w charakterystyce i periody za-
cji epok, okresów i prądów literackich. Ale najwięcej emocji budziło w związku 
z osobą ludzką -jako przedstawianą w utworze postacią i jako sprawcą tego właśnie 
utworu. Najwcześniej pojawiły się książki krytyczne opłakujące koniec tradycyjnie 
rozumianej tożsamości bohatera w powieści dwudziestowiecznej. A później przyszły 
dobrze znane dywagacje na temat tzw. śmierci autora. (Jest to jeden z motywów 
nr. 1/2 tegorocznych „Tekstów Drugich"). 

Mnogość zagadnień, jakie wyroiło niewinne na pozór słówko „tożsamość", można 
sprowadzić do dwu kwestii. Pierwsza dotyczy przynależności danego faktu do okre-
ślonej kategorii zjawisk. Na przykład: czy Ballada od rymu spełnia kryteria, które 
pozwoliłyby uznać ją za balladę w dotychczasowym sensie tego słowa? O tym utworze 
pisał przed laty Sławiński: „Przedmiotowy język balladowej narracji tkwi w ramach 
metajęzykowego komentarza". Albo czy twórczość Norwida mieści się w obrębie lite-
ratury romantycznej (według pamiętnej formuły Stefanowskiej: „Jeżeli nie pasuje 
nam do modelu polskiej poezji romantycznej, to nie dlatego, że jest złym romanty-
kiem, ale dlatego, że nasz model romantyzmu jest zły")? Druga łączy się z tzw. tożsa-
mością numeryczną. Chodzi tu o to, że każda indywidualna rzecz bytująca w czasie 
i przestrzeni podlega zmianom. Kiedy możemy mówić, że jest to rzecz ta sama, a kie-
dy, że już inna? Jeśli dziecko dorośnie, traktujemy ową dorosłą osobę jako tożsamą 
biograficznie z jej wcześniejszą fazą, mimo zasadniczych różnic. Ale jeśli tę osobę do-
tknie choroba psychiczna i nastąpi rozdwojenie osobowości, to którą z tych nowych 
osobowości mamy prawo uznać za spadkobierczynię tej pierwszej, zdrowej - może 
obie, a może żadnej z nich? W wypadku zaś utworu literackiego, to czy różne jego 
adaptacje i przekłady pozwalają jeszcze mówić o jednym i tym samym dziele? A na-
wet jeśli weźmiemy nie przekształcony tekst słowny - czyż przemiany systemu języko-



wego i całego kotitekstu, w jakim jest po latach odbierany, nie przeczą jego ponadcza-
sowej tożsamości? 

Dawniej w humanistyce sporne były odpowiedzi, jakie padały w różnych konkret-
nych przypadkach, ale samą ideę tożsamości traktowano z rewerencją. W każdym ra-
zie wszelkie zabiegi poznawcze polegające na kategoryzacji zjawisk zakładały zaw-
sze tak czy inaczej rozumianą tożsamość. Sęk w tym, jak ją rozumiano. Czy zgodnie 
z koncepcją modelu „typu idealnego", wypracowaną na gruncie socjologii przez 
Maxa Webera, czy może „podobieństw rodzinnych ", o których rozmyślał w drugiej fa-
zie swego filozofowania Ludwig Wittgenstein, czy też „prototypów" upowszechnio-
nych przez językoznawczynię Eleanor Rosch, czy jeszcze inaczej. 

Obecnie, po latach kreciej roboty rozmaitych dekonstrukcjonistów, pojęciu tożsa-
mości odmawia się, by tak rzec, tożsamości. Podobnie, zresztą, jak innym pojęciom. 
Zaraza dotknęła nawet filozofię analityczną i jej ostoję, logikę formalną, gdzie także 
zarysowały się, choć jeszcze nieśmiało, próby zrelatywizowania tożsamości (fuzzy 
logic, „logika sytuacyjna" itp.). 

W najbardziej niezręcznej sytuacji znaleźli się zresztą sami przedstawiciele post-
modernizmu. Niektórzy z nich, dumnie ogłaszając koniec epoki nowoczesnej, czy na-
wet ery nowożytnej, oraz początek nowego okresu dziejowego, ujmują owe wielkie 
połacie historii i nieskończenie zróżnicowaną współczesność w mocno schematyczne 
i rygorystyczne kategorie. Odrzucając ideę tożsamości, milcząco nią się kierują. 

Inaczej w życiu publicznym i w związanej z nim filozofii społecznej. Tu pojęcie 
tożsamości i pokrewne pojęcie podmiotowości okazały się w ostatnim dwudziestoleciu 
bardzo produktywne. Odwoływały się do nich na całym świecie nieprzeliczone ruchy 
emancypacyjne, a i my sami robiliśmy to gorliwie w latach osiemdziesiątych wykorzy-
stując to pojęcie w celu persfazji politycznej. 

Nic też dziwnego, że pojęcie tożsamości stało się niezbędne dla nowej fali teore-
tycznych zainteresowań, do jakich pobudziła problematyka narodu. Trudno bowiem 
było nie zauważyć, iż rozkład wielonarodowych imperiów doprowadził - mimo 
wzmożonych procesów ekonomicznej, kulturowej i politycznej globalizacji - do po-
większenia się liczby państw kierujących się zasadą tożsamości narodowej. Dążenia 
różnych grup etnicznych do samostanowienia potwierdzają powszechność tej tenden-
cji. Tak więc w ostatniej dekadzie wyłonił się dzięki tzw. „liberalnym narodowcom" 
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(liberal nat ional is ts) zarys doktryny uwydatniającej rolę świadomości narodowej 
w powstawaniu i utrwalaniu organizmów państwowych. Nowością tej doktryny jest 
powiązanie jej z ideą demokracji parlamentarnej i rygorystycznymi wymaganiami 
dotyczącymi praw obywatelskich. (Por. instruktywny przegląd nowszych prac z tego 
zakresu w artykule: W. Kymlicka, Ch. Straehle, Cosmopol i t an i sm, Nat ion-Sta-
tes, and Minori ty: A Cri t ical Review of Recent Li te ra ture , „European Journal 
of Philosophy" Vol. 7, No. 1, April 1999, s. 65-88). 

Mimo aktualności lej orientacji, to nie ona chyba będzie pomocna w najbliższej 
przyszłości. Upierając się przy identyfkacji narodowej pojętej zachowawczo, nie roz-
wiążemy kwestii mniejszości etnicznych, atii też nie zdołamy sprostać wymaganiom, 
jakie nasuwa coraz ścislejsza współpraca w skali światowej. Pogłębimy też wyobco-
wanie niemałej liczby osób takich jak znana jugosłowiańska literatka Dubravka 
Ugreśić. Kiedy nie chciała ona określić swojej przynależności etnicznej, została 
odtrącona przez wszystkich: „czułam się po prostu «nikim» i byłam «nikim». Bycie 
nikim było moją autentyczną pozycją, deklarowanie się jako «nikt» było moim oso-
bistym wyborem tożsamości" (Rozmowa Ireny Grudzińskiej-Gross z Dubravką 
Ugreśić, „Wysokie Obcasy"Nr 11, 24 VII 1999 s. 9). 

Dlatego też trwają próby takiego ujęcia tożsamości zbiorowej, które nadałoby jej 
bardziej otwarty i elastyczny charakter. I tutaj właśnie mogą się przydać wcześniejsze 
eksperymenty, jakie na materiale indywidualnej, osobowej tożsamości przeprowadza-
li różni spekulatywnie nastawieni literaci i filozofowie. W awangardzie postarał się 
znaleźć, jak zawsze, Jacques Derrida. Spazmatyczna logika Derridy - komentowana 
w bieżącym numerze „Tekstów Drugich" przez jego oddanego egzegetę, Rodolphe'a 
Gasché - stara się ująć nową tożsamość zbiorową już nie w terminach narodowych, 
ale europejskich, i to nie za pomocą trwałych cech wyodrębniających lecz w ruchu 
skierowanym ku owemu Innemu. Bez pojęcia Innego (czyli tożsamości przeglądającej 
się w swojej negacji) nie może się obejść jakiekolwiek myślenie poststruktur alne. Dosyć 
przejrzystym podłożem ideologicznym, z jakiego wyłania się tutaj rozumowanie Der-
ridy, jest obraz intelektualisty francuskiego jako uosobienia kultury europejskiej oraz 
samej kultury europejskiej jako kultury w ogóle. Oczywiście ów dobrze zakorzeniony 
etłiocentiyzm francuski jest dla dzisiejszej wrażliwości trudny do przełknięcia, stąd 
usiłowanie nowej dialektyki oscylującej między biegunami lokalności i uniwersali-
zmu, tożsamości i samozaprzeczenia. 

Europa, po wiekach podziałów, dopiero zaczyna mierzyć się z problemami nowej 
identyfikacji. Ameryka, od początku będąca „tyglem etnicznym", jest tutaj dojrzalszą 
siostrą starego kontynentu. Może więc warto w tym miejscu powiedzieć kilka słów 
o wydanej w tym roku książce historyka literatury amerykańskiej, Philipa Fishera 
(Still the New World: Amer ican L i t e ra tu re in a C u l t u r e of Creat ive Des t ruc-
t ion, Cambr idge , MA 1999). On także usiłuje uporać się z koncepcją narodowej 
swoistości. Przede wszystkim stwierdza, że żadne wypracowane w XVIII i XIX w. 
przez myśl europejską cechy określające naród, nie pasują do Stanów Zjednoczonych. 
Ani etnicznie jednorodny Lud, ani wspólne środowisko geograficzne i klimat, ani 
głęboko uwewnętrzniona kultura, ani też odrębny, idiomatycznie bogaty i od kolebki 
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przyswajany język nie wyznaczały tożsamości nowego społeczeństwa. Według auto-
ra, takiego poczucia tożsamości dostarczyła - w bezprecedensowy historycznie sposób 
- „demokratyczna przestrzeń społeczna". Dodaje też, iż owa demokratyczna prze-
strzeń społeczna powstała dzięki kapitalizmowi, to jest dzięki ekonomice wolnej 
przedsiębiorczości. Później umocniła ją produkcja masowa, szeroki obieg dóbr mate-
rialnych. 

Polscy pisarze, od Norwida po Miłosza, nie mogli się pogodzić z ahistorycznością 
Ameryki. Wedle Fishera, burzenie stanu posiadania i zaczynanie stale od nowa, 
„twórcza destrukcja"-jest nie tylko znakiem rozpoznawczym i paradoksalną trady-
cją, ale też powodem do dumy. Ogołocenie zaś obywatela tego kraju, właśnie jako oby-
watela, z wszelkich cech konkretnych, „wyabstrahowanie"go i umieszczenie w „de-
mokratycznej przestrzeni społecznej" - było dziełem wyobraźni politycznej Ojców 
Założycieli, a swój potężny wyraz poetycki znalazło w Źdźbłach trawy Walta Whit-
mana. 

Fisherowi nie odpowiada słowo „tożsamość", woli „członkostwo". Jednostka ma 
prawo zmieniać i komponować swoje różne przynależności. Polemizuje też z ujmo-
waniem tożsamości grupowych według ostrego podziału, na wzór podziałów ra-
sowych (bardziej zresztą dzisiaj rozpowszechnionych wśród Afro-Amerykanów niż 
wśród ludności białej). 

Przede wszystkim jednak wychodzi w swej wizji Stanów od zjawiska imigracji, 
pojętej zarówno dosłownie, jak i metaforycznie: 

Imigracja, odnawiana w kolejnych fazach tego, co Mark Twain nazwał „przeprowadzką", 
stała się w Stanach Zjednoczonych formą życia, a nie prostą, jednorazową czynnością. Przepro-
wadzka jest wybiórczą niwelacją przeszłości, jak bankructwo czy wyjazd osiemnastolatka na stu-
dia, ale i pełnym wiary aktem, którego dominującym widnokręgiem jest przyszłość. Przeprowadz-
ka to czyn twórczej destrukcji podejmowany przez jednostkę lub przez całą kulturę. 

W książce tej próbowałem przedstawić świeży, celowo prowokacyjny zarys kultury amerykań-
skiej, wychodząc od idei twórczej destrukcji - dawania w obrębie życia ekonomicznego i społeczne-
go pierwszeństwa przyszłości przed przeszłością. Utrzymuję, iż powinniśmy patrzeć na następstwo 
pokoleń w Ameryce jako na wznawiane akty imigracji do nowego świata. Wraz z rzeczywistą falą 
imigrantów napływającą z ciągle zmieniającego się zasobu kultur, przekształcenia technologiczne 
przynoszą coś, co nazywam imigracją rzeczy i systemów, sposobów życia oraz technik rozprowa-
dzania idei i przedstawiania rzeczywistości. Nasza narodowa symbioza migracji i technologii wy-
twarza w Stanach nowy rodzaj kultury, w której przekazywanie dzieciom przez rodziców wiedzy 
i stylu bycia liczy się coraz m niej i mniej. Transmisję istniejących sposobów życia zastąpują coraz to 
nowe światy ekonomiki i kultury, do których członkowie każdego kolejnego pokolenia - a składa się 
na nie młodzież oraz przybysze - wkraczają, aby się w nich osiedlić i samookreślić (s. 212). 

To, co dla Dubravki Ugreśić stało się przedmiotem wyjątkowej i przez nikogo 
w żadnej ze społeczności, w których się obracała, nie zakceptowanej decyzji, dla 
Fishera jest przesłaniem, jakie wyczytał z literatury i tradycji amerykańskiej. 
W oczach historyka ruchów awangardowych XX wieku pewne pomysły i obrazy 
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Fishera brzmią dosyć znajomo, a więc i trochę niepokojąco, zważywszy współbrzmie-
nie radosnych haseł artystycznych z ponurą praktyką polityczną w latach dwudzie-
stych. Myślę jednak, że taka podejrzliwość, która objęła (zwłaszcza w Rosji) całe 
dziedzictwo awangardowe, jest teraz nie na miejscu. Zupełnie nowa topografia eko-
nomiczna, społeczna i polityczna świata pozwala chyba bez obaw wracać do 
przyszłości. 

Zdzisław Łapiński 



Ewa M. THOMPSON 

Nacjonalizm, kolonializm, tożsamość 

Literatura rosyjska a kolonializm - wprowadzenie 
Podjęcie tematu kolonializmu w literaturze rosyjskiej oraz poruszenie jej na-

cjonalistycznego kontekstu wymaga pewnego wprowadzenia. W przeciwieństwie 
do kolonialnego doświadczenia Zachodu, w którym względy narodowościowe czę-
sto schodziły na drugi plan wobec kwestii rasowych i pragnienia podbojów zamor-
skich, w kolonializmie rosyjskim kluczową rolę odgrywała tożsamość narodowa 
oraz związana z nią ekspansja. Ponadto konieczne jest zachowanie rozróżnienia 
między nacjonalizmem obronnym, mającym na celu obronę tożsamości, a nacjo-
nalizmem agresywnym, który zmierza do narzucenia tożsamości i objęcia w posia-
danie terenu zamieszkiwanego przez Innych1 . Nacjonalizm rosyjski jest i agresyw-
ny, i obronny, a w swej odmianie agresywnej przybrał on postać imperialnej żądzy 
posiadłości kolonialnych przylegających do etnicznie rosyjskich obszarów. 
Zakładam tutaj, że dane terytorium, by stać się kolonią obcej, politycznej bądź na-
rodowej potęgi, nie musi uznać w formie traktatu swojego statusu dominium, jak 
to miało miejsce w przypadku wielu posiadłości brytyjskich. Jeśli chodzi o Rosję, 
rezultatem jej podbojów terytorialnych było wcielanie innych krajów do Rosji lub 
nadawanie władzy w tych krajach rządom służącym interesom rosyjskim. Litera-
tura rosyjska pośredniczyła w tym procesie poprzez narzucanie podbitym teryto-
riom narracji obecności rosyjskiej, wypierającej rdzenną problematykę i narrację. 

Rosyjski kolonializm dotyczył nie tylko krajów Azji Środkowej oraz Środkowej 
i Wschodniej Europy, lecz także Syberii, Kaukazu i Dalekiego Wschodu. Podczas 
gdy upadek komunizmu przyniósł suwerenność europejskim i środkowoazjatyc-
kim posiadłościom Rosji, Syberia, Kaukaz i Daleki Wschód pozostają w coraz bar-

Za Autorką podaję w tłumaczeniu słowa „Inny", „Inni" dużą literą. Autorka uznała tu 
aluzję do myśli wywodzącej się od Emmanuela Levinasa za powszechnie zrozumiałą 
(przypis tłumacza). 
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dziej niezręcznej relacji wobec Moskwy. Z punktu widzenia terytorium i popula-
cji, Syberia i Kaukaz to odrębne całości, porównywalne z „białymi koloniami" 
Brytyjczyków, takimi jak Kanada bądź Australia. Przemieszczenie centrum 
władzy dokonujące się na Syberii i Dalekim Wschodzie nie musi prowadzić do 
całkowitego oddzielenia od Moskwy, a niniejszy szkic nie przedstawia zaleceń, jak 
taki proces decentralizacji miałby się rozwinąć. Chodzi tu raczej o pokazanie, 
w jaki sposób pisarze rosyjscy pośredniczyli we władzy Centrum, powstrzymując 
obrzeża państwa od przemawiania własnym głosem oraz wypowiadania własnego 
doświadczenia jako podmiotu, a nie peryferii przyłączonych do Centrum. 

Standardy, konwencje i oczekiwania anglojęzycznych badań nad literaturą ro-
syjską nie uwzględniają agresywnego poszukiwania samopotwierdzenia, które 
niosą w sobie arcydzieła literatury rosyjskiej. Jednak pisarze rosyjscy korzystali ze 
swej uprzywilejowanej pozycji rzeczników rosnącego imperium, by odsunąć 
w cień inne dyskursy, oraz narzucali swe prze(d)sądy - by użyć terminu Han-
sa-Georga Gadamera2 - czytelnikom literatury rosyjskiej w kraju i za granicą. 
Moim celem jest raczej zwrócenie uwagi na to zwycięstwo tekstualne. Naturalnie, 
moja analiza nie ma na celu zastąpienia wcześniejszych badań, lecz jedynie ich 
dopełnienie: nie do redukcji, lecz do wzbogacenia znaczenia chciałabym się przy-
czynić. 

Jestem świadoma faktu, iż żadna pojedyncza interpretacja nie może wywołać 
radykalnych zmian w strukturze postaw i odniesień dotyczących Rosji. Formacja 
dyskursywna, zwana Rosją, jest rzeczywistością intelektualną, której przemiana 
będzie, z natury rzeczy, powolna. Nagromadzenie anglojęzycznych odczytań lite-
ratury rosyjskiej, które zamykają oczy na problem rosyjskiego kolonializmu, oraz 
agresywnego nacjonalizmu, nie zniknie z dnia na dzień, jako że nie działają w tym 
kierunku żadne nieodparte interesy polityczne bądź kulturowe. W przeciwień-
stwie do postkolonialnych obszarów Azji, Afryki oraz Ameryki Łacińskiej, które 
wydały wiele osobowości i rozpraw ukazujących drugą stronę kolonialnego meda-
lu, w byłych dominiach rosyjskich pojawiły się tylko nieliczne takie głosy. Gdy Ar-
mia Czerwona opuściła Europę Środkową, wyzwolone kraje odwróciły swoją uwa-
gę od Rosji, natomiast byle republiki radzieckie zbyt są zajęte odbudową własnych 
społeczeństw i systemów ekonomicznych, by mogły sobie pozwolić na inwestowa-
nie w dyskurs postkolonialny. I mimo że na rosyjskim Dalekim Wschodzie obja-
wiły się dążenia niepodległościowe, to obecność dyskursywna takich zdarzeń 
wciąż jeszcze jest minimalna3 . W Federacji Rosyjskiej późnych lat dziewięćdzie-
siątych ani prawa, ani zwyczaje społeczne, ani sam język nie pozwalają na ujęcie 
głosów antykolonialnych. Sytuacja wciąż przypomina szczyt rozkwitu imperiali-
zmu zachodniego, gdy niemal nikt poważnie nie kwestionował dominacji jednej 
grupy etnicznej czy terytorialnej nad innymi. Dlatego też nie mogę odwołać się -
jak robią to krytycy postkolonialni zajmujący się koloniami Zachodu - do wielkiej 

V H.-G. Gadamer Prawda i metoda, Kraków 1993, s. 265. 
3 / P. Goble Can Russian Diplomacy Hold Russia Together?, RFE/RL, 23 września 1998. 
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liczby studiów akademickich, opisujących kolonialne poczynania Rosji w Azji 
i Europie4 . Nie mogę też liczyć na powszechne rozpoznanie problemu, gdyż może 
on wydawać się zupełnie obcy tym, którzy nie przywykli do traktowania tekstów li-
teratury rosyjskiej jako środków i narzędzi w zdobywaniu imperialnych po-
siadłości. Podczas gdy glosy takich historyków, jak George Vernadsky czy Nicho-
las Riasanovsky są powszechnie uznawane za reprezentatywne dla wczesnego 
amerykańskiego dyskursu dotyczącego historii Rosji, współczesny im Jan Kucha-
rzewski zazwyczaj bywa pomijany, jako postać nieistotna w tworzeniu obrazu tej 
historii^. Badania nad literaturą rosyjską w kontekście kolonialnym są jeszcze 
mniej zaawansowane. Jak dotąd właściwie wszyscy badacze, którzy zapoczątkowa-
li studia nad rosyjskim kolonializmem, byli przedstawicielami nauk politycz-
nych6 . 

W 1988 roku amerykański naukowiec ukraińskiego pochodzenia, Roman 
Szporluk, opublikował Communism and Nationalism: Karl Marks versus Friedrich 
List7, gdzie dowodził, że fascynacja intelektualistów wyniosła Marksa do statusu 
wielkiego myśliciela, podczas gdy to raczej współczesny mu Friedrich List powi-
nien być tak wyniesiony, ponieważ jego twierdzenia lepiej odpowiadają dwudzie-
stowiecznym obsesjom niż tezy Marksa o ponadpaństwowym i ponadnarodowym 
proletariacie. „Pomiędzy jednostką a ludzkością stoi naród", grzmiał Friedrich 
List, rozwijając swoją teorię narodowego egoizmu ekonomicznego, która w tak ra-
dykalny sposób została wcielona w życie przez Niemców i innych. 

Jakkolwiek wybiórcze mogą się wydawać uwagi Lista i Szporluka dotyczące na-
cjonalizmu, dotykają one jednak problemów wciąż aktualnych. W ciągu ostatnich 
stu lat w Europie i gdzie indziej wiele imperiów terytorialnych przekształciło się 
pod wpływem idei nacjonalizmu w państwa narodowe, pozbywając się jednocześ-
nie zamieszkujących je mniejszości. Mniejszości narodowe, z kolei, utworzyły 
nowe państwa lub odzyskały dawną suwerenność8. Upadek Związku Sowieckiego, 
spowodowany podwójnym oddziaływaniem sil ekonomii i nacjonalizmu9 , zaognił 
napięcia etniczne wewnątrz rozpadającego się na części imperium Rosjan. 

4 / Jedynym wyjątkiem jest wydawana przez Hoover Institution seria pt. „Studies of 
Nationalities in the USSR". Obejmuje ona następujące pozycje: Edward A. Allworth Tlie 
Modern Uzbeks (1990), Alan Fisher The Crimean Tatars (1978), Martha B. Olcott 77re 
Kazakhs (1987), Azade-Ayse Rorlich The Volga Tatars (1986), Andrejs Plakans The 
Latvians (1995), Audrey L. Altstadt The Azerbaijani Turks (1992) oraz prace pokrewne, jak 
np. Rodgera Swearingena Siberia and the Soviet Far East (1987). 

5 / J. Kucharzewski The Origins of Modern Russia, Nowy Jork 1948. 
6 / U. Ra'anan, R. Pipes, H. Carrère-d'Encausse, A. Besançon. 
7 / R. Szporluk Communism and Nationalism: Karl Marx versus Friedrich List, Oxford UP 

1988. 
8 / A.D. Smith The Ethnic Revival, Cambridge UP 1981. 
9 / H. Carrère-d'Encausse The End of the Soviet Empire: The Triumph of Nations, Nowy Jork 

1993. 
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Wspólnota interpretacji, jaka istnieje w latach dziewięćdziesiątych na uniwer-
sytetach amerykańskich, nie potraktowała kwestii narodowej z poznawczą subtel-
nością, tak często spotykaną w dyskusjach dotyczących społeczeństwa i jego pro-
blemów. W obrębie tej wspólnoty przynależność narodowa [nationhood] jest defi-
niowana głównie jako przynależność obywatelska [citizenship], Emile Dürkheim 
sformułował twierdzenie, które mówi, iż u podstaw porządku społecznego każdego 
kraju leży zbiór powszechnie uznawanych wartości i norm, i od tego właśnie zależy 
spójność społeczeństwa. Ta wywodząca się z Oświecenia interpretacja powszech-
nie przyjęła się w dyskursie akademickim dotyczącym tak nie przystających bytów 
politycznych, jak państwa narodowe i imperia. I rzeczywiście, język angielski led-
wie odróżnia p a ń s t w o od n a r o d u , czy też obywatelstwo [citizenship] od 
narodowości [nationality]. Inaczej jest w Azji, Ameryce Łacińskiej czy Europie 
kontynentalnej, gdzie przyjmuje się, że narodowość wiąże się ze zwyczajami kul-
turowymi oraz pamięcią narodową danej osoby, podczas gdy obywatelstwo wska-
zuje na kondycję cywilną (bądź wybór, w przypadku naturalizacji) bycia obywate-
lem tego czy innego tworu politycznego. I choć są to kategorie, które na ogół się po-
krywają, to zakładanie, że z a w s z e tak jest, prowadzi do zabawnych stwierdzeń, 
jak te wygłaszane przez (podchwytujących język specjalistów akademickich) ame-
rykańskich dziennikarzy, informujące na przykład, że w czasie wojny w Czeczenii 
Rosjanie walczyli z innymi Rosjanami, czy też że w II wojnie światowej zginęło 
dwadzieścia milionów „Rosjan". Warto się przyjrzeć następującej notce, która 
ukazała się 6 września 1998 w „Houston Chronicie": 

W sobotę, na dalekiej północy Rosji, aresztowano pięciu uzbrojonych marynarzy rosyj-
skich, wiele godzin po tym jak mieli zabić strażnika i schwytać 47 zakładników - donosi 
rosyjska agencja informacyjna. Według agencji Interfax, wszyscy zakładnicy zostali uwol-
nieni i nikt nie został ranny. Napastnicy również nie ucierpieli w czasie operacji dokona-
nej przez żołnierzy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Wedle doniesień cytujących 
szefa FSB, Władimira Putina, marynarze żądali podstawienia samolotu, który zabrałby 
ich do Dagestanu - niespokojnego regionu w górach Kaukazu, na południu Rosji. Zdarze-
nie to było związane z podejrzanym wybuchem bomby samochodowej w stolicy Dagesta-
nu w piątek, kiedy to zginęło co najmniej 17 osób. Jeden z marynarzy powiedział, że wśród 
ofiar mógł się znaleźć ktoś z jego rodziny. Pozostali podobno wzięli udział w akcji z poczu-
cia solidarności. 

Z punktu widzenia semantyki nacjonalizmu, przyjętej na amerykańskich 
uczelniach, notka ta nie zawiera nic szczególnego. Jeśli jednak przyjrzeć się jej 
uważniej, to można dostrzec w tym krótkim tekście pomieszanie będące wynikiem 
rosyjskiej polityki kolonialnej, sposobu, w jaki TASS formułuje swoje wiadomo-
ści, jak też niewrażliwości amerykańskiego redaktora na problemy nacjonalizmu. 
Informacje zebrane z innego źródła pozwalają odtworzyć następujący przebieg 
wydarzeń. Marynarze stacjonowali na zanieczyszczonej odpadami radioaktywny-
mi arktycznej wyspie Nowa Ziemia, gdzie Związek Sowiecki o r a z Federacja 
Rosyjska wysyłały swych najbardziej bezkompromisowych przeciwników (mówiło 
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się, że Raoul Wallenberg zmarf na Nowej Ziemi1 0). Po kilku miesiącach wystawie-
nia na działanie promieniowania pochodzącego ze starych urządzeń atomowych 
oraz innego nuklearnego śmiecia ofiary są już bardzo zaawansowane na drodze ku 
bolesnej śmierci. Buntowniczy żołnierze na Nowej Ziemi nie byli Rosjanami lecz 
Dagestańczykami, czyli krewnymi i sąsiadami buntowniczych Czeczenów. Dage-
stan zamieszkuje niesłowiańska ludność muzułmańska oraz kolonialni osadnicy 
rosyjscy. Rosjanie podbili Dagestan w wieku dziewiętnastym, ale nie udało im się 
zrusyfikować tego terytorium. Dagestan to jeden z tych rejonów „Rosyjskiej" Fe-
deracji, w przypadku których oderwanie się od Federacji w przewidywalnej 
przyszłości jest najbardziej prawdopodobne. W latach dziewięćdziesiątych starcia 
między ustanowionymi przez Moskwę władzami i partyzantami dagestańskimi są 
bardzo częste. Kilka regionów Dagestanu próbowało dołączyć do Republiki Cze-
czeńskiej, czyli w języku Czeczenów Iczkerii. Wspomniana w notatce eksplozja 
była częścią walki zbrojnej podjętej przez Dagestańczyków przeciw Rosjanom, 
a czasem także własnym krajanom (ludność Dagestanu podzielona jest na klany, 
zaś warunki zależności kolonialnej zaogniły lokalne spory). Żołnierzy, o których 
tu chodzi, istotnie doprowadziła do rozpaczy myśl, że ich krewni giną w eksplozji 
odległej o dwa tysiące mil, lecz zapoznającemu się z tą informacją przypadkowe-
mu czytelnikowi najprawdopodobniej umknie bardziej znaczący fakt, mianowicie 
ten, że rosyjska armia wysłała członków grupy etnicznej zamieszkującej subtropi-
kalny (i buntowniczy) Dagestan, by pełnili służbę na arktycznym, niszczącym 
zdrowie cmentarzysku nuklearnym Nowej Z i e m i " . Nieświadomy tych subtelno-
ści semantycznych dziennikarz amerykański, który napisał powyższą notatkę, 
przyczynił się do niewłaściwego odczytania rosyjskiego dyskursu i rosyjskiej poli-
tyki przez Amerykanów. 

Związane z Oświeceniem pojęcia używane w odniesieniu do nacjonalizmu nie 
u jmują rozróżnienia między imperialistycznym nacjonalizmem agresywnym, któ-
ry dąży do poddania sobie i wyzyskania potencjalnych kolonii, a nacjonalizmem 
obronnym, skoncentrowanym na zachowaniu tradycji i tożsamości. W ramach ma-
trycy „nacjonalizmu" tout court potęgi imperialne kontrolujące znaczną część 
świata w ciągu ostatnich dwóch stuleci często wydają się wolne od grzechu agre-
sywnego zawłaszczenia, podczas gdy narody kolonizowane (w tym średnie i małe 
narody europejskie) obwinia się za procesy historyczne, których są one jedynie 
igraszką. Dwie wojny światowe przypisuje się rutynowo „beczce prochu", jaką sta-
nowi Wschodnia Europa, a nie żarłocznemu imperializmowi wielkich mocarstw 
europejskich. Choć obowiązującym dziś standardem jest łączenie nacjonalizmu 
z Rewolucją Francuską (Rewolucja apelowała do narodu bez króla, przywołując 
w ten sposób uczucia nacjonalistyczne w miejsce lojalności poddanego) , J.E.E. 

1 0 / E.M. Thompson The Wallenberg Case: the Inferred Soviet Viewpoint, w: Raoul Wallenberg in 
Perspective, pod redakcją K.D. Reiser i T. Neumanna, Houston 1986, s. 12-15. 

u / Reuters, 20 sierpnia 1998. 
1 2 / H. Kohn The Idea of Nationalism, Nowy Jork 1944. 
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Dalberg-Acton doszukał się początków nowoczesnego nacjonalizmu w rozbiorach 
Polski, wskazując na zgubne skutki tego „słynnego kroku, najbardziej rewolucyj-
nego aktu starego absolutyzmu [który] pozbawił cały naród prawa do stanowienia 
niezawisłej wspólnoty". Winą za powstanie nacjonalizmu obciąża on imperia, 
a nie rewolucje, i jest to spostrzeżenie zasługujące na większą uwagę niż ta, którą 
mu do tej pory poświęcono13. Wręcz odwrotnie w stosunku do poglądu Actona, 
Elie Kedourie i E.J. Hobsbawn argumentują, iż wielonarodowe imperia europej-
skie nie musiały się rozpaść na państwa narodowe, jako że nie ma możliwości ja-
kiegokolwiek potwierdzenia „świadomości historycznej" narodów wchodzących 
w ich skład14 . Co charakterystyczne, autorzy ci pomijają fakt, iż w obrębie tych 
wielonarodowych państw jeden naród nieodmiennie przeważał i wymuszał na in-
nych relację kolonialnej zależności. Szczególnie argumentacja Kedourie w sposób 
typowy pomija wszystko prócz najlepiej uzbrojonych nacjonalizmów świata. Jest 
to także argumentacja ahistoryczna - ponieważ przywołuje wizję statycznej histo-
ryczności na rodów-oraz ujawniająca skłonność do wybielania kolonializmu kosz-
tem nacjonalizmu. Kedourie reprezentuje tę zachodnią niechęć do niezachodnich 
modeli tożsamości kulturowej i politycznej, która - jak u jmuje to Leela Gandhi -
wiąże się z przekonaniem o organicznej niedostateczności narodów niezachod-
nich1". Badacze zachodni patrzą czasem nieprzychylnym okiem na poczucie post-
kolonialnej przynależności narodowej, rodzące się w Azji, Afryce a na koniec (choć 
to nie mniej ważne) w Europie Środkowej i Wschodniej, sugerując, że budowanie 
tożsamości opartej na narodowości to rodzaj wstydliwej choroby, której ofiara win-
na się pozbyć możliwie najszybciej, chyba że posiada odpowiednią armię i wystar-
czającą silę przekonywania, by bronić swej sprawy w świecie. W książce Orienta-
lizrn Edward Said wskazał licznych badaczy, którzy używali tego rodzaju argumen-
tacji1 6 . Nie trzeba dodawać, że mniejsze, kolonizowane narody nie mogą konkuro-
wać z setkami i tysiącami książek, które wpisują potępienie ich tożsamości w pa-
mięć ludzi wykształconych w krajach pierwszego świata17 . Taka retoryka zakłada 
implicite, że, podczas gdy bezsilne grupy narodowe są winne z powodu swojego po-
czucia odrębnej tożsamości, sam(a) autor(ka) taksonomii jest cudownie bezstron-

J.E.E. Dalberg-Acton Nationality w: Essays in the History of Liberty, vol. 1, Indianapolis 
1986, s. 413. 

1 4 / E. Kedourie Nationalism, Londyn 1961; E.J. Hobsbawn Nations and Nationalism since 1780, 
Cambridge 1990. 

1 5 / L. Gandhi Postcolonial Theory: A Critical Introduction, Nowy Jork 1998, s. 107-108. 
1 6 / E . Said Orientalism, Warszawa 1990. 
1 7 / Typowa pod tym względem jest książka Paula Johnsona Modern Times: The World from the 

Twenties to the Eigthies, Harper 1983, powtarzająca dosłownie wszystkie negatywne 
stereotypy dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej. Opinia J.A. Froude'a, że narody 
nie mają prawa do wolności, jeśli nie mają wystarczającej siły, by jej bronić, jest 
charakterystyczna dla dziewiętnastowiecznej brutalności imperialnej. Jeffrey Arx 
Progiess and Pessimism, Harvard 1985, s. 205. 
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ny/a i wolny/a od jakichkolwiek uwarunkowań narodowych. Jednak - jak wska-
zała Margaret Canovan w swej inspirującej książce: 

przyjęcie nowoczesnych liberalnych ideałów demokratycznych zależy od mocy wspólno-
towej mającej źródło w narodowej lojalności, która z kolei nie zgadza się z tymi ideałami 
[...] ogólne zasady i projekty humani tarne zakładają podstawę władzy opierającą się 
o konkretną solidarność narodową, a jednocześnie utrzymanie owej podstawy władzy za-
przecza samym zasadom, które przedstawia się do przyjęcia.18 

Omawiając nacjonalizm i feminizm, Leela Gandhi dowodzi, że pozostająca pod 
wpływem Oświecenia interpretacja nacjonalizmu wiąże się z męskością i mężno-
ścią, których to cech dumni Europejczycy chętnie odmawiali ludom kolonizowa-
nym. Brytyjczycy lubili mówić o zniewieściałych Bengalczykach, umniejszając 
w ten sposób retorycznie nacjonalizm bengalski1 9 . Szerzej rzecz ujmując, trywiali-
zacja tożsamości narodowej ludów kolonizowanych była jednym ze sposobów 
ujarzmiania ich i klasyfikowania jako pozbawionych czegoś, jako nie tak dobrych 
jak ci, którzy sprawowali nad nimi władzę, wreszcie jako wykazujących podobień-
stwo do słabszej płci, której przeznaczeniem jest pozostawanie pod kuratelą męż-
czyzn. W ramach tego typu dyskursu małe narody nie miały prawa do tożsamości 
narodowej, gdyż bycie małym jest sprzeczne z pewnego rodząj u poczuciem męsko-
ści, które jest częścią samodefinicji agresywnego nacjonalizmu. 

Moja argumentacja opiera się na założeniu, że istnieją różne nacjonalizmy, po-
dobnie jak istnieją różne kraje, wspólnoty etniczne, tradycje i historie, zaś rutyno-
we użycie słowa nacjonalizm w sensie ogólnym służy interesom ideologicznym 
tych, którzy sprzyjają wykorzenieniu wszystkich prócz najsilniejszych nacjonali-
zmów świata. Nacjonalizm pewnych siebie i stabilnych wspólnot etnicznych, któ-
re mają za sobą całe wieki bezpiecznego gromadzenia bogactw, ma inne cele i me-
tody niż nacjonalizm walczących o przetrwanie, na terytorium geograficznym, 
którego suwerenność jest kwestionowana. Tożsamość grupowa elit etnicznych róż-
ni się od tożsamości niepiśmiennych mas, które dzielą tylko niektóre elementy 
złożonej mitologii współtworzącej ideal nacjonalistyczny. Agresywne nacjonali-
zmy dążące do manipulowania i kolonizacji innych narodów różnią się bardzo od 
słabych, obronnych i reaktywnych nacjonalizmów, które łatwo padają ofiarą mili-
tarnego i retorycznego zawłaszczenia dokonywanego przez ich adwersarzy. Przy-
czynia się to do powstawania wspomnianej już wcześniej sytuacji, a mianowicie 
narzucania „winy nacjonalistycznej" narodom politycznie słabym, przy jedno-
czesnym wybielaniu rozgrywek o władzę inicjowanych przez narody silne. Kolo-
nializm jest zwykle następnym stadium nacjonalizmu agresywnego, zaś jego zako-
rzenienie w tradycyjnej hegemonii męskiej jest zbyt oczywiste, by wymagało argu-
mentów. 

18// M. Canovan Nationhood and Political Theory, Cheltenham 1996, s. 137. 
19 / L 
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Potrzebna byłaby tutaj odpowiednia taksonomia, odróżniająca wysiłki skiero-
wane ku poznaniu i pielęgnowaniu własnej historii oraz wyidealizowanych trady-
cji, od prób samopotwierdzenia poprzez podbój i zdławienie tradycji innych naro-
dów, co jest charakterystyczne dla nacjonalizmów, które są niczym więcej jak tylko 
wyrazem nieustępliwej hegemonii kultury męskiej. Obawy przed esencjalizmem, 
przeciwdziałające rozwinięciu nowej taksonomii nacjonalizmu, muszą zostać 

70 * 
przełamane . Funkcjonalisci wprowadzają pewne użyteczne rozróżnienia, lecz 
ich ujęcie pomija mitologię nacjonalizmu. Karl Deutsch odziera nacjonalizm ze 
wspólnej historii i pamięci narodowej, traktując go wyłącznie jako zjawisko wy-
miany społecznej. Tak więc naród jest, według niego, „wspólnotą komunikacyjną" 
działającą w nieustannej teraźniejszości21. Benedict Anderson poszukuje korzeni 
nacjonalizmu w zjawisku piśmienności, wysuwając postulat, iż piśmienność 
umożliwiła zaistnienie „wspólnot wyobrażonych", które nie istniały w czasach 
wcześniejszych22. Pozostaje to w opozycji do dziewiętnastowiecznych i wcze-
sno-dwudziestowiecznych teoretyków nacjonalizmu, począwszy od romantyków 
niemieckich i patriotów środkowoeuropejskich, a skończywszy na prezydencie 
Woodrow Wilsonie, powołujących się w swoich pracach na religię, geografię, zwy-
czaję i historię . Niemcy wydały wielu takich teoretykow (jak tez całkiem sporo 
patologii nacjonalizmu, poczynając od J.G. Fichtego a kończąc na narodowych so-
cjalistach). Adam Mickiewicz i Lajos Kossuth - dwa środkowoeuropejskie głosy 
przeciwstawiające się patologiom nacjonalizmu, zwanym imperiami - orędowali 
za państwami narodowymi w czasach, gdy imperia kwitły, kolonializm osiągnął 
swój szczyt i wydawało się, że narodowe samopotwierdzenie małych i średnich na-
rodów zostało nieodwracalnie zdławione na terenie Europy. Głosy te oddalono 
i wykluczono ze standardowych historii intelektualnych Europy, mimo że ich me-
diacyjna rola była niezaprzeczalna i można było uniknąć znacznej części rozlewu 
krwi, gdyby głosy te zostały wysłuchane2 4 . Pisma Adama Mickiewicza i Juliusza 
Słowackiego, dotyczące kolonializmu rosyjskiego są szczególnie wartościowe, jed-
nak pozostają one w archiwach myśli środkowoeuropejskiej, które amerykańska 

2 0 / J.A. Hobson Imperialism: A Study, London 1948; F. Fanon The Wretched of the Earth, Grove 
1963; Imperialism, P.D. Curtin (red.), Nowy Jork 1971. 

2 1 / K.W. Deutch Nationalism and Social Communication, John Wiley 1953, s. 143; K. Verdery 
Ethnicity as Culture: Some Soviet-American Contrasts, w: „Canadian Review of Studies in 
Nationalism" 1988 nr 1-2. 

22/ / B. Anderson Imagined Communities: reflections on the origin and spread of nationalism, 
London 1983. 

2 3 / Filozofia historii J.G. Herdera miała podstawowe znaczenie dla teorii nacjonalizmu. 
J.G. Herder Myśli o filozofii dziejów, Warszawa 1962; C.J.H. Hayes The Historical Evolution 
of Modern Nationalism, Nowy Jork 1931; B.A. Shafer Faces of Nationalism, Harcourt 1972; 
S.W. Baron Modern Nationalism and Religion, Nowy Jork 1960. 

24-/ L.L. Snyder The Dynamics of Nationalism: Readings in Its Meaning and Development, 
Princeton 1964, s. 229-233. 
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wspólnota interpretacyjna ignoruje, obdarzając w zamian przywilejem rosyjską 
i niemiecką hegemonię interpretacyjną2 5 . Popularne i pokojowe sformułowanie 
tego rodzaju demokratycznych poglądów pojawia się w różnorodnych oświadcze-
niach Narodów Zjednoczonych oraz w publikacjach takich organizacji międzyna-
rodowych, jak Komisja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jedna z repre-
zentatywnych publikacji stwierdza, że naród to grupa ludzi posiadających 
wspólną historię, zwyczaje, więzy lojalności oraz język (ale niekoniecznie wspólne 
więzy krwi - istotne rozróżnienie pozwalające oddzielić nacjonalizm od rasizmu), 
oraz że nacjonalizm polega na świadomości tej sytuacji. Ten pogląd na kwestię na-
cjonalizmu zakłada, że „ludzkość jest w sposób naturalny podzielona na narody, 
które można rozróżnić poprzez ich historycznie uwarunkowane cechy...". Naro-
dowe samostanowienie jest więc naturalną i prawomocną formą rządu, zaś pa-
ństwo narodowe jest najbardziej naturalną formą organizacji grup ludzkich2 6 . 
Wyraźnie widoczne jest tu podejście Wilsonowskie, uznające tożsamość i ciągłość 
narodów. 

77 
W swej książce Ethnic Origins of Nations Anthony D. Smith zbadał, jak rozwi-

jała się nowoczesna świadomość tożsamości narodowej, sięgając wstecz aż do sta-
dium wspólnoty etnicznej [ethnie] poprzedzającej nowoczesne narody, a ukształto-
wanej w czasie działań militarnych oraz innych znaczących przedsięwzięć grupy 
ludzi. Członkowie wspólnoty etnicznej uczestniczą w tym samym kompleksie mi-
tyczno-symbolicznym [mythomoteur]. Narody to byty posiadające wspólną ethnie 
i szeroko rozwinięty kompleks mityczno-symboliczny. Można dodać, że ów mytho-
moteur może zawierać narracje wynoszące męskość oraz męskie podejście do świa-
ta, które przejawia się np. w wojnach, polowaniach, wyprawach badawczych; albo 
też może zawierać kobiece strategie samoobrony, jak np. polski mit księżniczki 
Wandy z Krakowa nagabywanej przez niemieckiego księcia Reitigera, która 
popełniła samobójstwo, by uniknąć zdrady własnej tożsamości (małżeństwo 
z Niemcem zgermanizowałoby Kraków i całą Polskę). Po pogrzebie jej wdzięczni 
poddani zbudowali dla niej w okolicach Krakowa wielki kopiec, który można do 
dziś oglądać. Wanda przynależy do czasów legendarnych i być może nigdy nie ist-
niała. Jednak, podobnie jak księżniczka Olga z Kijowa, została wpisana w Polski 
mythomoteur, stając się jednym z jego kluczowych elementów. 

Tożsamość narodowa ma tendencję do pozostawania w androgynicznej formie, 
o czym świadczy wymienność terminów ojczyzna / macierz [fatherland / mother-
land]. I jeśli w kulturze niemieckiej przeważa element męski (nie ma czegoś takie-
go jak Mutterland, lecz tylko Vaterland), to w kulturze rosyjskiej można zaobserwo-

25/1 A. Mickiewicz Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego, w: Dzieła wszystkie, pod red. Konrada 
Górskiego, Wrociaw-Warszawa 1969-1972; J. Słowacki Anhelli, wstęp i komentarze 
Stanisław Makowski, Warszawa 1987. 

26// Minority Rights: Problems and Patterns in the CSCE [Commission on Security and 
Cooperation in Europe], Washington 1992, s. 1-2. 

2 7 / A. Smith The Ethnic Origins of Nations, Oxford 1993. 



Szkice 

wać namnażanie pojęć, które kiadą nacisk na element kobiecy. „Rosja" pojawia się 
w dyskursie najczęściej jako byt kobiecy - matuszka Rosija, czy rodina. To ostatnie 
słowo wydaje się silniejsze niż niemiecki Heimat. Rodina odnosi się do miejsca, 
gdzie przyszło się na świat i któremu winnym się jest wierność przewyższającą 
wszelkie inne więzi. Co interesujące, ten żeński aspekt tożsamości rosyjskiej nie 
złagodził agresywności rosyjskiego nacjonalizmu. Jak zauważyła Galina Starowo-
itowa, rosyjska tożsamość narodowa jest ściśle związana z terytorialnością, 
a wszystkie podbite tereny natychmiast zostają uznane za Rosję. Francja ma swoją 
Mariannę, lecz jest to nieporównywalnie słabsze pojęcie niż rodina. 

Tworzenie mitologicznych kompleksów narodowych miało miejsce w czasach, 
gdy piśmienność była przywilejem nielicznych przedstawicieli klas wyższych. 
Początkowo tylko owi nieliczni byli obeznani z historią i wczesnymi stadiami 
kompleksu mityczno-symbolicznego. Piśmienność i rozwój technologii były 
niewątpliwie czynnikami znacznie ułatwiającymi, lecz nie warunkującymi całko-
wicie szerokie rozpowszechnienie kompleksu mitologicznego w nowoczesnych 
społeczeństwach. Narodowe pragnienie odrębności jest formą woli bycia, a nie tyl-
ko manifestacją resentymentu czy też daremną próbą wpisania świata w jedną za-
sadę, która miałaby nadawać mu tożsamość28 . Każdy pośród takich kompleksów 
mityczno-symbolicznych posiada sui generis charakter wspólnotowy i stąd bierze 
się jedyne w swoim rodzaju doświadczenie poczucia przynależności do danego na-
rodu. Daremność sztucznego tworzenia narodów - jak np. jugosłowiańskiego, ra-
dzieckiego, czy czechosłowackiego - wynikała z braku kompleksu symbolicznego, 
który mogliby dzielić członkowie takich nieautentycznych grup taksonomicz-
nych. Niepowodzenia imperialnych prób wytworzenia lojalności kolonizowanych 
ludów miały swoje źródło w nieobecności wspólnego obszaru narodowej pamięci 
w państwach, które powstały na skutek podboju uprzednio istniejących narodów. 
David Cannadine, Erie Hobsbawn oraz Hugh Trevor-Roper słusznie zauważyli, że 
przywódcy imperiów wkładali znaczny wysiłek w stworzenie i umocnienie tego ro-

29 
dzaju wspólnej pamięci . 

By powstał taki kompleks symboliczny, duża grupa ludzi musi dysponować wy-
starczającą ilością wolnego czasu przez długie okresy historii i muszą pojawić się 
pisarze, którzy mogliby wyrazić narodowy mit w literaturze. W wieku przedindu-
strialnym życie większości ludzi było zbyt krótkie i ciężkie, by mogło dostarczyć 

28// M. Scheler Resentyment a moralność, Warszawa 1997; krytyka Theodora Adorno 
przeprowadzona przez Leszka Kołakowskiego w: Gtówne nurty marksizmu, vol. 3, Londyn 
1988, s. 1073-1085. 

2 9 / W książce The Invention of Tradition argumentują oni, że dziewiętnastowieczne Niemcy 
i Wielka Brytania nadzorowały i pobudzały powstawanie nacjonalistycznych rytuałów 
mających się wywodzić ze źródeł starożytnych, podczas gdy w rzeczywistości były one 
wymyślane w celu podniesienia prestiżu imperiów niemieckiego i brytyjskiego, 
wzmocnienia przywiązania emocjonalnego, jakim darzyli imperia ich obywatele, jak też 
podporządkowania obywateli celom politycznym imperium. The Invention of Tradition, 
Eric Hobsbawn i Terence Ranger (red.), Cambridge 1983, s. 15-42,101-164 i 263-308. 
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szerszej przestrzeni psychologicznej dla tworzenia narodów. Z tego między inny-
mi powodu, nacjonalizm jest zjawiskiem nowoczesnym i ponowoczesnym. Dlate-
go również tak wiele nowych narodów powstało właśnie w ostatnich czasach30 , 
a wciąż istniejące imperia są prawdopodobnie skazane na niestabilność, gdyż piś-
mienność i dobrobyt rozprzestrzeniają się wśród rdzennych grup narodowych, 
które rozwijają literaturę ujmującą ich własne doświadczenie i wzmacniającą je. 

Można rozróżnić dwa typy przednowoczesnej wspólnoty etnicznej [ethnie]: late-
rality i wertykalny. Wspólnota lateralna posiada arystokratyczny i intensywny 
kompleks mityczno-symboliczny, oraz rozwija się pośród członków klas wyższych, 
połączonych wspólnymi więzami lojalności i obszarem wspólnej pamięci, które 
w jakiś sposób przyczyniają się do ich samowyniesienia i poczucia misji. We 
wspólnocie wertykalnej pojedyncza kultura etniczna przenika w różnym stopniu 
większość warstw danej populacji. Wspólnota lateralna wytwarza w masach ludu 
poczucie przynależności i ciągłości, będące rusztowaniem tożsamości narodowej. 
Kompleks mitów, pamięci i symboli wytwarzany przez narody kształtuje ich 
konstytutywny mit polityczny, który z kolei waży znacząco na ich kulturze po-
litycznej3 . 

Literatura jest istotnym budulcem, a także wyrazem tożsamości narodowej. Po-
stawy w obliczu zwycięstwa i porażki różnią się znacznie w przypadku poszczegól-
nych narodów, co częściowo opiera się na wzorcach upamiętnionych w literaturze. 
Przeszłe wojny wydają się mieć kluczową rolę w wykuwaniu tożsamości narodo-
wej, bez względu na to, czy były wygrane, czy przegrane. Pamięć tych wojen została 
retorycznie wyidealizowana przez elity etniczne. Tego rodzaju przetworzenie 
przyczyniło się do budowania lateralnych i wertykalnych wspólnot etnicznych, 
a więc również do powstania poczucia narodowości, jednakże wzorce zachowań 
w ten sposób utrwalone różnią się ogromnie. Te wspólnoty etniczne, które prowa-
dziły wojny jako agresorzy niemal przez całą swą historię i czciły z takim samym 
zapałem zarówno zwycięstwa, jak i porażki (np. Rosjanie), mają wyjątkowo dobrze 
rozwinięte poczucie narodowości. Podobnie w przypadku Niemców prześledzić 
można rozwój poczucia narodowości aż do wojowniczej historii Teutonów oraz ich 
zwycięskiego samopotwierdzenia w sercu kontynentu europejskiego. Z drugiej 
strony, wiele wojen przegranych wydaje się mieć podobnie konsolidujący wpływ 
na poczucie narodowości. Polacy przegrywali wojny od osiemnastego wieku 
(z wyjątkiem wojny polsko-sowieckiej w 1920-1921), lecz ten nieprzerwany 
łańcuch katastrof narodowych nie spowodował powrotu polskiego narodu do po-
ziomu wspólnoty etnicznej. Tożsamość narodowa Ukraińców została poważnie 
wzmocniona przez pamięć wyreżyserowanego przez Sowietów głodu w latach 
1932-1933, kiedy to około dziesięciu milionów Ukraińców straciło życie. We wrze-
śniu 1993 rząd ukraiński zorganizował uroczystości ku czci tamtych wydarzeń, 

30/ J49 n a r odów było reprezentowanych w Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1987; 
w 1998 liczba ta wzrosła do 185. „The Economist", 19 grudnia 1998. 

3 I / A. Smith The Ethnic Origins of Nations, s. 58. 
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mające na celu pokrzepienie serc. Paradoksalnie, gdyż były to obchody porażki. 
Ukraiński kompleks mitologiczny oczywiście różni się bardzo od tych, które prze-
ważają w krajach pierwszego świata. Wciąż jest on w trakcie formowania, w miarę 
jak Ukraińcy odzyskują poczucie narodowego samopotwierdzenia, które rosyjscy, 
a wcześniej polscy, władcy kolonialni usiłowali im odebrać. 

Nacjonalizm obronny charakteryzuje te wspólnoty pamięci, które postrzegają 
siebie jako zagrożone, czy to z powodu małych rozmiarów (Litwini, Gruzini, Cze-
czeni), czy też dlatego, że ich ekspansywni sąsiedzi stanowią zagrożenie. Wspólno-
ty pozostające pod wpływem takiego nacjonalizmu mają skłonność do kierowania 
uwagi do wewnątrz raczej niż na zewnątrz, a w konsekwencji nie udaje im się roz-
winąć skutecznych sposobów radzenia sobie ze światem zewnętrznym. Nacjona-
lizm obronny jest jedynie środkiem oporu przeciw naruszeniu własnej tożsamości 
przez wrogiego Innego. Aż nazbyt często interpretowany jest jednak jako ksenofo-
bia lub zachowanie antyspołeczne. Takie interpretacje same są manifestacjami 
skłonności kolonialnych, ponieważ wtłaczają Innego w prokrustowe łoże prze-
strzeni dyskursywnej wyznaczonej przez reprezentantów głównych sił politycz-
nych. 

Nacjonalizm ekspansywny spogląda raczej na zewnątrz niż ku sobie samemu 
i w rezultacie jest mniej świadom swego własnego szowinizmu oraz kolonialnych 
pragnień. Gdzieś w owej uprzywilejowanej przestrzeni stworzonej przez świado-
mość obecnej sławy i sukcesów w narzucaniu Innym własnego sposobu postrzega-
nia siebie mieści się skłonność do zabierania ziem należących do Innych i ustana-
wiania tam własnych instytucji. W różnych momentach nowożytnej historii naro-
dy poddawane były uciskowi kolonialnemu, który powstrzymywał ich rozwój, wy-
sysając większą część energii, jaka w innych warunkach mogłaby zostać spożytko-
wana w celu budowy społeczeństwa oraz doskonalenia indywidualnego. Kolonia-
lizm może się rozwijać i rozwijał się w różnych rejonach świata, a grupa jego ofiar 
nie jest ograniczona tylko do nie-bialych nie-Europe jeżyków. 

Gwałtowny wzrost populacji w wieku dziewiętnastym i dwudziestym zbiegł się 
w czasie z rozwojem nacjonalizmu i przyczynił się do jego żywotności. Wzrost za-
gęszczenia populacji ułatwił rozpowszechnianie konstytutywnych mitów politycz-
nych jak też innych mitów, koniecznych dla powstania „wspólnot wyobrażenio-
wych". Pojęcie narodu jako ludu (w przeciwieństwie do narodu jako imperium czy 
narodu jako państwa) częściowo zastąpiło dawne religijne tożsamości. Pozbawio-
ne wsparcia ze strony opiekuńczego państwa, jednostki należące do bezpaństwo-
wych narodów - a było takich narodów wiele w wieku dziewiętnastym i niektóre 
z nich wciąż usiłują zwrócić na siebie uwagę pod koniec dwudziestego wieku - po-
święcały twórczą energię kultywowaniu i czczeniu swojej narodowości w literatu-
rze oraz pracach o charakterze dyskursywnym, a czasami na wojnie. 

Rozwój tożsamości wymaga pewnej dozy wolności społecznej. Dlatego też 
przedstawiciele nacjonalizmów obronnych zużywają swe środki, przeciwstawiając 
się dominującym mocarstwom imperialnym kosztem wielu innych działań. Licz-
ne w dziewiętnastowiecznej Europie i carskim Imperium Rosyjskim powstania 
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nacjonalistyczne wydrenowały mniejsze narody z sil twórczych, podczas gdy im-
peria łatwo zniosły związane z nimi koszta. Sytuacja ta została dobrze ujęta przez 
Romualda Traugutta, przywódcę polskiego powstania przeciw carom w 1863. Za-
pytany, dlaczego przyłączył się do powstania, choć był nieśmiałym człowiekiem, 
wiecznie pogrążonym w książkach, o raczej słabej konstytucji fizycznej, Traugutt 
odpowiedział: „Ponieważ bez cnoty nie można podobać się Bogu, życie zaś cnotli-
we jest niebywale utrudnione w niewoli, tedy bez walki o wolność nie sposób podo-
bać się Bogu"32 . Odpowiedź Traugutta sugeruje, że konieczne jest posiadanie po-
litycznej suwerenności, by osiągnąć wolność. 

Dostrzeżona tu potrzeba wolności wyjaśnia niezręczność relacji między teorią 
postkolonialną - zależną, jak wiadomo, od wglądu w mechanizmy dyskursu, jakie-
go dokonali Michel Foucault i Jacques Derrida - a rzeczywistą walką kolonialnych 
peryferii o samopotwierdzenie. Napięcie jest szczególnie dobrze widoczne w dys-
kursie o byłym Związku Sowieckim / Rosyjskim Imperium. Od Czeczenii po Cze-
chosłowację poruszająca moc wezwania do wolności przeważyła nad okoliczno-
ściami związanymi z rasą, ekonomią i dyskursem. Wewnątrz rosyjskiej strefy 
wpływów kolonialnych, walka nie była skierowana przeciw zachodnim modelom 
wiedzy ani przeciw kulturowemu kolonializmowi Anglików czy Francuzów, lecz 
przeciw rosyjskim priorytetom i rosyjskiej prostoduszności. Choć postmodernizm 
okazał się dla takich teoretyków postkolonialnych jak Gayatri Spivak pożądaną al-
ternatywą wobec zachodniej metafizyki, to jednak niewiele miała do zaoferowania 
podległym narodom bloku sowieckiego. Spivak zauważa: 

Gdy dorastałam, kiedy po raz pierwszy czytałam Derridę, nie wiedziałam kim był, lecz 
fakt, że dokonuje on rozbiórki tradycji filozoficznej od wewnątrz, a nie z zewnątrz, bardzo 
mnie zainteresował, bowiem wychowywano nas oczywiście w ramach systemu edukacji 
obowiązującego w Indiach, a bohater tego systemu filozoficznego nosił imię uniwersalnej 
istoty ludzkiej, i uczono nas, że jeśli zdołamy wstąpić na drogę internalizacji tej istoty 
ludzkiej, to wtedy będziemy mogli być ludźmi.3 3 

Z punktu widzenia kontekstu kulturowego, do którego należy Spivak, jej uwagi 
wyrażają gniew wobec uniwersalizującej taksonomii Oświecenia, która nadawała 
narodom podległym piętno niedostateczności. Lecz w ramach sowieckiego / rosyj-
skiego imperium nie istniała taka ideologiczna przyczyna rozdźwięku. Model za-
chodni, jakkolwiek spaczony, nie był tu wrogiem. Chodziło raczej o narzucenie to-
żsamości kulturowej przez imperium obce wobec wyraźnie widocznych obronnych 
tożsamości skolonizowanych narodów. I stąd dostrzeżona potrzeba „wolności" od 
ograniczającej władzy imperialnej. 

Anderson słusznie powiązał nacjonalizm z piśmiennością. Nacjonalizm jest po-
chodną piśmienności, a powstaje w specyficznych warunkach społeczeństwa 
świeckiego oraz wzrostu demograficznego. Lecz jest także czymś więcej. Upo-

3 2 / Cytat za: „Arcana" 1996 nr 2, s. 151. 
3 3 / G. Spivak The Postcolonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, Londyn 1990, s. 7. 
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wszechnienie znajomości pisma otwarło szerokim masom dostęp do arystokra-
tycznej wspólnoty etnicznej. To, co do tej pory było wyłączną tradycją arystokra-
tów, stało się własnością sklepikarzy, rolników i robotników fabrycznych. Reinter-
pretacje takiego zespołu wspólnej pamięci dokonują się szybko w każdym 
społeczeństwie, lecz jest mało prawdopodobne, by proces ten zniszczył mity wpisa-
ne w literaturę, zwyczaje i instytucje społeczne. Autentyczni czy wyobrażeni boha-
terowie przeszłości, którzy kiedyś byli przechowywani jedynie w pamięci nielicz-
nych elit, teraz zamieszkują umysły ludzi, dla których rodzina, religia i władza po-
lityczna były do tej pory jedynymi elementami rzeczywistości społecznej. Nowe 
treści nakładają się na uprzednie więzy lojalności bądź je wypierają, nadając 
kształt każdej jednostkowej tożsamości i umożliwiając jej wykucie własnej drogi 
przez gąszcze ponowoczesności. 

Jak wcześniej wspomniałam, teoretycy postkolonialni na Zachodzie nie są 
zgodni w sprawie nacjonalizmu. Edward Said argumentuje - choć trochę ambiwa-
lentnie - przeciw zwodniczemu czarowi nacjonalizmu. Z drugiej strony, w książce 
The Wretched of the Earth, Frantz Fanon traktuje nacjonalizm jako remedium ko-
nieczne, by wyleczyć chorobę kolonializmu. Także Ellke Boehmer uznaje rolę na-
cjonalistów w walce antykolonialnej3 4 . Leela Gandhi opowiada się za wizją nacjo-
nalizmu jako „jedynej formy organizacji politycznej, która jest stosowna w warun-
kach społecznych i intelektualnych nowoczesnego świata". Argumentuje z pasją, 
iż fobie antynacjonalistyczne myślicieli z pierwszego świata, jak też ich gotowość 
do przypisywania szowinizmu aktom potwierdzenia odrębności narodowej, doko-
nywanym przez narody bezpaństwowe lub zdominowane przez imperia, to echa 
Heglowskiego postrzegania „niedostatku" charakteryzującego wszystkie nacjona-
lizmy Europy, z wyjątkiem tych najsilniejszych. Hegel uznawał państwo pruskie 
za szczyt rozwoju historycznego swoich czasów - a jest to pogląd zawierający 
zaczątek kolonialnego uprzedzenia, które obnaża teoria postkolonialna. Charak-
terystyczne dla narodów kolonialnych i imperialnych - twierdzi Gandhi - jest 
u n i w e r s a l i z o w a n i e siebie samych i ogłaszanie wystąpień przeciw sobie 
(takich jak nacjonalizm) jako nieprawomocnych. Czyniąc tak, narody te powołują 
się na swe własne nowoczesne struktury społeczne, sugerując jednocześnie, że 
skierowane przeciw nim powstanie to zacofanie bądź niedorzeczność. W takich 
warunkach, retoryczne zawłaszczenie słabego militarnie wroga jest łatwe do prze-
prowadzenia. Według poglądów Gandhi, „paranoiczna antypatia" wobec nacjona-
lizmu jest formą powrotu do zespołu postaw i modeli wiedzy, które wytworzyły 
między innymi orientalizm. 

Tak więc, moim zdaniem, wybierać należy nie między pojęciem narodu jako 
Volk, na modlę niemiecką, a wywodzącym się z Oświecenia pojęciem obywatel-
stwa. Nieco żartobliwie można tu stwierdzić, że nacjonalizm słabych jest odwetem 
natury ludzkiej wobec filozoficznej struktury postmodernizmu, która zaprzecza, 
iż możliwa jest ciągłość i skłania się do ujmowania przeszłości i teraźniejszości 

3 4 / E. Boehmer Colonial and Postcolonial Literature, Oxford-New York 1995. 
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jako nieciągłej i fragmentarycznej. Podczas gdy ponowoczesność trywializowała 
historię, a kolonializm odmawiał swym poddanym dostępu do niej, nacjonalizm 
pokazuje, że istoty ludzkie tęsknią za historią oraz że historia nie może zostać wy-
mazana z ich świadomości. Ignorowanie nacjonalizmu nie spowoduje jego znik-
nięcia. Natomiast lepsze jego zrozumienie może przyczynić się do wyeliminowa-
nia bądź osłabienia jego wypaczeń. Głębsze badania różnorodności doświadczenia 
nacjonalistycznego mogłyby pomóc w wysubtelnieniu i ucywilizowaniu tego uni-
wersalnego dążenia do tożsamości i ciągłości, a jednocześnie nałożyłyby wędzidło 
jego imperialistycznej patologii. 

Przełożyła Anna Sierszulska 



Ryszard NYCZ 

„Każdy z nas jest przybyszem". Wzory tożsamości 
w literaturze polskiej X X wieku 

1. Literatura polska weszła w XX wiek pod znakiem niepokojącego doświadcze-
nia nowoczesności, za sprawą którego tradycyjne wzory tożsamości poddane zo-
stały gruntownemu przewartościowaniu. Globalny proces modernizacji, obej-
mujący stopniowo wszystkie sfery życia, naznaczył oczywiście swym piętnem całą 
modernistyczną literaturę europejską tego okresu - i to na ogół w stopniu o wiele 
silniejszym niż polską. Jest wszakże nader symptomatyczne, że niezależnie od 
tempa technologiczno-cywilizacyjnych przemian oraz szybkości ich artystycznej 
problematyzacji w poszczególnych literaturach narodowych, w tym samym mniej 
więcej czasie - około roku 1910 - pojawiają się podobne rozpoznania nowej sytu-
acji człowieka w świecie. 

Był to bowiem rok, w którym, zdaniem Virginii Woolf, „ludzki charakter się 
zmienił" (Mr Bennet and Mrs Brown)', w którym, jak wspominał Gotfried Benn, 
„wszystko zaczynało trzeszczeć" (Probleme der Lyrik ). W tym właśnie czasie (jak 
pokazali Janik i Toulmin w Wittgenstein's Vienna) kryzys przedstawienia, ekspresji, 
języka, komunikacji uzyskał głęboką problematyzację w kręgu wiedeńskich pisa-
rzy i filozofów języka. I wtedy też Rilke ukończył Maltego, to wnikliwe świadectwo 
wyobcowania i dezintegracji nowoczesnego człowieka, by w dwa lata później pod-
sumować obserwowaną w sobie i wokół siebie przemianę pamiętną frazą, która 
pada w pierwszej Elegii Duinejskiej: „nie jesteśmy bezpiecznie zadomowieni w świe-
cie, który chcemy zrozumieć" (tłum. M. Jastruna). W tej również „chwili krytycz-
nej" wczesnej fazy krystalizacji nowoczesnej świadomości pisał Stanisław Brzo-
zowski: „ K a ż d y z n a s j e s t p r z y b y s z e m z o t c h ł a n i i do niej 
idzie, milczenie nas utrzymuje i otacza" (podkr. - R.N.). A w parę miesięcy później 
uzupełniał tę uniwersalną refleksję obserwacją o lokalnej, polskiej specyfice: 

Każdy myślący Polak musi dziś czuć to samo: myśli nasze butwieją w ciągu jednej 
nocy. Nie znoszą zetknięcia z powietrzem i ziemią, jakie są z naszej i ojców naszych 
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zasługi - jedynym naszym gruntem. [...] Nie mam w tej chwili żadnej łączności z ży-
ciem.1 

W przywołanych określeniach (ich listę można by rozszerzać jeszcze długo) po-
wracają motywy, które położenie człowieka charakteryzują w tych samych, w grun-
cie rzeczy, kategoriach: oderwania od świata, pozbawienia korzeni, poczucia nie-
przynależenia do żadnego z miejsc, które mogłyby posłużyć za punkt odniesienia 
do określenia własnej tożsamości. Wskazuje to na głęboką przemianę w antropolo-
gicznej samowiedzy. Autentyczne położenie człowieka w rzeczywistości określa 
przecież zasadniczo przekonanie, iż - jak pisał Emanuel Levinas -

sposób, w jaki Ja istnieje wobec „innego" świata, polega właśnie na przebywaniu, na utoż-
samianiu się przez istnienie w nim jak u siebie. W świecie, na pierwszy rzut oka innym, Ja 
jest jednak autochtonem, który oswaja, usuwa tę inność. W świecie Ja znajduje sobie miej-
sce i dom.2 

Dom bowiem nie jest nigdy jedynie zwykłym miejscem pobytu, obiektem fi-
zycznym, swoistym „narzędziem" do mieszkania, czy potocznym określeniem celu 
własnego działania. Dom to przede wszystkim prymarny warunek aktywności 
człowieka, który zawsze wychodzi ku światu z jakiegoś „u siebie" i który też zawsze 
może do owego „własnego" miejsca powrócić, w domu się schronić. Zadomowie-
nie, ujęte w tym elementarnym znaczeniu, to zatem podstawowa relacja mówiąca 
0 biologicznym pochodzeniu i egzystencjalno-symbolicznej przynależności do 
pewnego szczególnego miejsca - w przestrzeni geograficznej i w pamięci histo-
rycznej, a także w rodzinie, narodowej wspólnocie, społeczeństwie, kulturze -
z którego człowiek czerpać może poczucie trwalej tożsamości. 

Tego rodzaju właśnie genius loci, fundujący poczucie narodowej i kulturowej 
tożsamości, odkryła w polskiej literaturze myśl i wyobraźnia romantyczna; na his-
toryczne doświadczenie rozbiorów, unicestwienie własnej państwowości, na ko-
nieczności wychodźstwa i dotkliwości emigracji - reagująca uformowaniem poję-
cia „polskiej duszy", kształtującej się w tajemniczym związku łączącym ducha 
wspólnoty z duchem miejsca, jak też pojęcia „naszej /polskiej ziemi", która swą 
geograficzno-mistyczno-kulturową spoistość i odrębność zachowuje niezależnie 
od wszelkich politycznych i terytorialnych zmian, przemieszczeń państwowych 
granic3 . W optyce Brzozowskiego, obserwującego na przełomie XIX i XX wieku 

1 ' Cyt. pierwszy: S. Brzozowski Bergson a Sorel [1910], w tegoż: Idee. Wstęp do filozofii 
dojrzałości dziejowej, wstępem poprzedził A. Walicki, Kraków 1990, s. 483. Cyt. drugi: 
S. Brzozowski Pamiętnik, Kraków 1985, s. 93 [zapis z 10 stycznia 1911]. 

2 / E. Levinas Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, wstępem 
poprzedziła B. Skarga, Warszawa 1998, s. 23-24. 

Zob. zwłaszcza: S. Chwin Wyobraźnia i duch miejsca, „Tytuł" 1997 nr 3-4. O domu 
młodopolskim zob. szkic M. Podrazy-Kwiatkowskiej Stabilizacja czy nomadyzm? Z 
problematyki domu zu literaturze Mbdej Polski, w: Obraz domu w kulturach słowiańskich, pod 
red. T. Dąbek-Wirgowej i A.Z. Makowieckiego, Warszawa 1997. 
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karykaturalną postać tych wysiłków ochrony „substancji narodowej", demonstra-
cyjne zamykanie się w „polskim domu", kurczowe trwanie przy „swojszczyźnie", 
skazywało Polaka na uwięzienie w „polskości" i, w konsekwencji, na nie mniej 
groźne wyobcowanie ze świata, w sensie zgubnego wykluczenia z udziału w cywili-
zacyjno-duchowych przemianach nowoczesności. 

W tym nowoczesnym świecie jednakże „każdy z nas jest przybyszem", jak za-
uważył Brzozowski, to znaczy: kimś zarazem nietutejszym (z perspektywy „tu-
ziemców") i nie u siebie (we własnym przekonaniu); kimś zasadniczo nie na (swo-
im) miejscu. Nie tylko dlatego, że tego „miejsca na ziemi" został pozbawiony 
(i spogląda ku niemu z nostalgią i melancholią), bądź że miejsce to obiecuje sobie 
dopiero uzyskać (i traktuje je w kategoriach „zdobycia" czy „zajęcia" stanowiska). 
Ale przede wszystkim z tej przyczyny, że ów przybysz jest kimś t r w a -
l e p r z e m i e s z c z o n y m ; kimś, kto utraci! pozycję „autochtona w bycie" 
(wedle określenia Levinasa) i wyruszyć musi dopiero na poszukiwanie własnej 
tożsamości. 

Jest to zatem ktoś, kogo pozycję wyjściową wyznacza sytuacja wielostronnej 
bezdomności (wydziedziczenia, wygnania, wyobcowania...). Świadczy o tym naj-
wyraźniej druga część cytowanej refleksji Brzozowskiego, w której spod młodopol-
skiej frazeologii przebija ostra świadomość antropologicznie nowej sytuacji nowo-
czesnego człowieka: „każdy z nas jest przybyszem z otchłani i do niej idzie, milcze-
nie nas utrzymuje i otacza". Los ludzki bowiem nie jest tu już dłużej określany 
w kategoriach teleologicznych; nie jest ani życiową pielgrzymką podejmowaną dla 
spełnienia religijnego zadania (uzyskania zbawienia wiecznego), ani też egzysten-
cjalną wędrówką zmierzającą do realizacji jakichś świeckich celów, życiowych 
projektów opartych na racjonalnych przesłankach (działania na rzecz dobra 
wspólnego czy potrzeb indywidualnych)4 . Staje się natomiast doświadczeniem do-
tkliwej przygodności istnienia jednostek, które w swym odczuciu zjawiają się 
przypadkiem na świecie pozbawionym podstaw (trwałego porządku), z którym nie 
ma szans na porozumienie czy jakikolwiek kontakt („milczenie" pozaludzkiego 
świata), a w życiu nie mogą dostrzec ani swego miejsca, ani celu - dwóch najbar-
dziej niezbędnych orientacyjnych punktów, umożliwiających określenie własnej 
tożsamości. 

Zmierzam do wniosku, iż poczucie n i e p r z y n a l e ż n o ś c i o r a z 
b e z k i e r u n k o w o ś c i i n d y w i d u a l n e g o ż y c i a - określające 
centralne doświadczenie a może i krytyczny punkt modernistycznej świadomości 
- wyznacza także położenie człowieka w punkcie wyjścia nowoczesnej literatury 
polskiej. Wprowadzona przez Brzozowskiego f i g u r a p r z y b y s z a pozwa-
la uchwycić podstawowe rysy oraz pozycję jej bohatera. Jego późniejsze losy zaś 
dają się zrozumieć jako zasadniczo dwutorowo przebiegające dążenia do określe-
nia elementarnych wzorów życia, jak też sposobów samoidentyfikacji;wypróbowa-

4 / Por. m.in.: Z. Bauman Dwa szkice z moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994; tenże 
Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przel. J. Bauman, Warszawa 1995; 
A. Wieczorkiewicz Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz i włóczęga, Gdańsk 1996. 
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nia dwóch najważniejszych w literaturze XX wieku dróg uzyskiwania poczucia to-
żsamości, które swą spójność oraz moc oddziaływania okazują właśnie jako swo-
iste reakcje na różnorakie konsekwencje, wynikające z owej sytuacji niezadomo-
wienia i zdezorientowania, jaka naznaczyła wyjściową pozycję jednostki wkra-
czającej na scenę nowoczesnego świata. 

2. Gdyby trzeba było szukać najprostszego i zarazem najogólniejszego zróżnico-
wania w sferze podstawowych sposobów określania tego rodzaju tożsamości - po-
nad ogromną rozmaitością jej konkretnych postaci i uwarunkowań (geograficz-
nych, historycznych, społecznych, politycznych, kulturowych, pokoleniowych) -
to widziałbym jego czytelne ślady przede wszystkim w dwóch okazjonalnie rzuco-
nych formułach, przez dwóch klasyków nowoczesnej polskiej literatury, w tym sa-
mym mniej więcej czasie (bo w połowie wieku) i w tych samych (bo emigracyj-
nych) warunkach. Pierwsza należy do Czesława Miłosza i ma w sobie ton łagodnej 
perswazji: „Gdziekolwiek jesteś, nie zdołasz być obcy". Druga jest autorstwa Wi-
tolda Gombrowicza i brzmi jak nakaz czy rada: „Bądź zawsze obcy!". Jak łatwo za-
uważyć, nie są to opinie ani niewspółmierne, ani sprzeczne. Obie zdają się przy 
tym uznawać poczucie niezadomowienia za „przyrodzoną" cechę sytuacji nowo-
czesnego człowieka. Rozwiązania zaś, jakie proponują, mają charakter nie tyle an-
tynomiczny, co komplementarny; przybierają postać swoistego dialogu, sporu po-
staw pozbawionego szans na jakiekolwiek ostateczne rozstrzygnięcie („bądź zaw-
sze obcy", nawołuje jeden - „nie zdołasz być obcy", przekonuje drugi). 

Formuła Miłosza pada w ważnym poemacie Po ziemi naszej, który już swoim 
tytułem przywołuje - w nostalgiczno-polemicznym celu - intertekst kluczowy dla 
zrozumienia tego utworu: romantyczny mit geograficzno-mistycznej symbiozy 
człowieka z miejscem jego pochodzenia, polskiej duszy trwale zakorzenionej 
w polskiej ziemi, mit utrwalany i upowszechniany przez niezwykle (w swoim cza-
sie) popularne utwory „małych wieszczów" krajowej poezji: Wincenego Pola 
(zwłaszcza poemat Pieśń o ziemi naszej), a także Teofila Lenartowicza (z których 
wiele stało się skarbnicami popularnych cytatów, jak ten np.: „mnie wszystko tak 
cieszy, co polskie, co nasze..."). Miłosz obu mniejszym romantykom poświęca 
ciepłe wzmianki w swojej Historii literatury polskiej, o utworze Pola dodatkowo po-
wiadając, iż było to „coś w rodzaju patriotycznego «traktatu» pisanego wierszem 
(nawiasem mówiąc, jest to utwór pełen uroku) o geografii i zwyczajach w różnych 
polskich regionach"' . 

Znajomość tego dziewiętnastowiecznego kontekstu (raczej rzadka także u pol-
skich interpretatorów dzieła Miłosza) wydaje się niezbędna dla zrozumienia sensu 
utworu, rozwijającego się w trybie wewnętrznej polemiki, w której romantyczna 
tradycja autoidentyfikacji osiąganej przez zadomowienie w „polskości" przeciw-
stawiona zostaje - od pierwszych wersów poematu: „Kiedy przechodziłem mia-

5 / Cz. Miłosz Historia literatury polskiej do roku 1939, przeł. M. Tarnowska, Kraków 1993, 
s. 310. 
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stem l u d n y m / - (jak mówi Walt Whitman w przekładzie Alfreda Toma)" - wyzwa-
lającej sile Whitmanowskiego wzoru uniwersalnego człowieczeństwa; tradycja ru-
stykalna - doświadczeniu życia wielkomiejskiego; etnocentryzm - antropocentry-
zmowi: 

Gdziekolwiek jesteś, owijają ciebie kolory nieba, 
tak, jak tutaj , [...] 
ptaki są nazwane 
językiem tego miejsca: towhee przyszła do kuchni, 
posyp chleba na trawniku, przyleciały juncos. 

Gdziekolwiek jesteś, dotykasz kory drzew 
próbując chropowatości innej a domowej. 
Wdzięczny za wschody i zachody słońca 
gdziekolwiek jesteś, nie zdołasz być obcy.6 

„Niemnie, domowa rzeko moja" - pisał Mickiewicz, współkreujący romantycz-
ny mit niepowtarzalnej aury przynależności człowieka do miejsca swego pocho-
dzenia. „Chropowatość [kory] inna a domowa" - powiada Miłosz, nie tyle zaprze-
czając, co zwielokrotniając i relatywizując unikatowe wartości tego, co domo-
wo-partykularne. W tej perspektywie widziana tytułowa „nasza ziemia" uzyskuje 
nowe, czy może raczej: podwójne (polska, ludzka) oblicze: zachowuje bowiem sens 
uniwersalny, na który wszakże składa się - czy który w sobie przechowuje - etnicz-
nie ukonkretnione znaczenie każdej „naszej ziemi" jakieś lokalnej wspólnoty bez 
wzgędu na to, czy będzie nią mala ojczyzna Indian, czy też rodzinny powiat same-
go autora poematu. Depozytariuszem historyczności jest dla Miłosza przede 
wszystkim język, który, choć nie dosięga nigdy nieuchwytnej istoty poszczególne-
go istnienia, pozwala najlepiej przechować ślady ludzkiej obecności na ziemi -
w swych dyskursywnych własnościach, idiomatycznych zwrotach, imionach 
własnych i miejscowych nazwach. Dlatego jest to - tak często - „język [tego] miej-
sca"; bowiem w nim to, co powszechne i uniwersalne zespolone pozostaje najściślej 
z tym, co poszczególne i konkretne; dzięki czemu zachowana zostaje zawsze szansa 
na zadomowienie - czy będzie nią nostalgiczne marzenie o powrocie do „miejsc 
utraconych", czy nadzieja na przezwyciężenie obcości innego doświadczenia. 

Mimo licznie rzucanych niechętnych uwag o nowoczesności i awangardzie pro-
ces uzyskiwania osobowej samowiedzy przez Miłoszowego „przybysza" jest wzor-
cową realizacją kluczowego modelu XX-wiecznego podmiotu: modernistycznego 
podróżnika, wyruszającego na poszukiwanie (bądź wystawionego na oddziaływa-
nie) Obcego - aby odkryć w nim obszary wspólnoty, swoje „drugie ja", lecz także 
przekonać i skłonić do współpracy, choć już tylko wedle praw własnych, bo uzna-
nych przez siebie za powszechnie obowiązujące. Nietrudno też dostrzec w nim rysy 
nowoczesnego antropologicznego wzoru „obserwatora uczestniczącego", który dys-

6 / Cz. Miłosz Wiersze, t. 2, Kraków 1984, s. 102. 
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ponując i doświadczeniem osobistym (piynącym z bezpośredniego poznania lokal-
nej wspólnoty), i zdolnością intelektualnego uogólnienia (jaką daje posiadanie wy-
kształcenia zgodnego z europejskimi kryteriami obiektywnej wiedzy) potrafi 
w tym, co lokalne, odkryć to, co uniwersalne - tzn. w obcej, egzotycznej kulturze do-
strzec przykład Kultury (ogólnoludzkiej); w tym, co osobliwe i inne rozpoznać to, co 
wspólne i własne - w autochtonie zobaczyć człowieka o tych samych, ogólnoludz-
kich własnościach. Tak w wymiarze indywidualnym, jak powszechnym, odmien-
ność bywa tu z reguły maską nie rozpoznanej swojskości, a także: źródłem lęku wo-
bec stanu nie zintegrowanej obcości, epifanicznym doświadczeniem łączności 
z „niedosięgalnym" bądź nostalgicznym doznaniem negatywności i utraty. 

Natarczywa, nie dająca się zatrzeć bliskość „innego" skłania jednak w końcu do 
rezygnacji z „imperialnych" dążeń do wykraczania poza siebie, do dominowania 
i zawłaszczania tego, co odmienne - zmuszając do akceptacji granic własnych, 
a tym samym i do akceptacji zewnętrznej obecności obcego. 

Pozostaliśmy tacy sami, jak byliśmy wtedy, gdy opuszczaliśmy rodzinną wieś czy mia-
sto młodości - powiada Miłosz - i j e s t e ś m y p o d r ó ż u j ą c ą m o n a d ą , 
chłonącą obrazy i dźwięki, zarazem jednak obojętną na zewnętrzne wpływy [podkr. -
R.N.]. 

Jakoż być sobą - w tym stylu myślenia - to uznać, że to, co mnie ogranicza, jed-
nocześnie mnie wyodrębnia; że moje ograniczenia są równocześnie granicami mo-
jej tożsamości. To zaś prowadzi do brzemiennego w konsekwencje odwrócenia per-
spektywy antropologicznego wzoru zachowania i, w rezultacie, do próby ujrzenia 
jednocześnie: innych wedle własnych kryteriów i siebie w kategoriach „obcego" -
tzn. jako jedynie przypadku, lokalnej osobliwości pośród innych przypadków rów-
nie lokalnie danych form ludzkiego życia. Chodzi tu najwyraźniej o widzenie zara-
zem od wewnątrz i od zewnątrz; o dążenie do osiągnięcia empatycznej partycypa-
cji we wspólnej naturze wraz z maksymalnie zdystansowanym oglądem, który wy-
zwala poczucie dziwności, niewytłumaczalności ludzkiego istnienia: 

przedmiotem mojej kontemplacji nie była przyroda. Było nim społeczeństwo ludzkie 
w wielkich miastach nowożytnej epoki. [...] Nie mogem zgłębić tego żywiołu, nie mogłem 
objąć ni pojąć i myśleć znaczyło p o r u s z a ć s i ę w n i m a r ó w n o c z e ś n i e 
s i e b i e i i n n y c h o g l ą d a ć z d a l e k a , [podkr. - R.N.]7 

3. Podobnego rodzaju ewolucję, choć z odmiennych przesłanek się wywodzącą, 
dostrzec można i w drugim wpływowym wariancie poszukiwania wzoru tożsamo-
ści. „Bądź zawsze obcy!" - nawołuje Gombrowicz. Lecz cóż to właściwie ma zna-
czyć? Być obcym w Gombrowiczowskim świecie to z pewnością stanowczo opierać 
się utożsamieniu ze społecznymi rolami, narzucanymi przez innych obrazami „so-

7 / Cyt. pierwszy: Cz. Miłosz Być emigrantem, w tegoż: Życie na wyspach, Kraków 1997, s. 81. 
Cyt. drugi: Cz. Miłosz Nieobjęta ziemia, Paryż 1984, s. 140. 
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bości" jednostki, która, jak wiemy, winna być zawsze choć trochę „gdzieś poza 
tym, co robi". Ogólnie biorąc, powiedzieć też można, iż jesteśmy obcymi, gdy 
zmieniamy miejsce pobytu, i są nimi ci, którzy wkraczają w przestrzeń naszego 
świata, pozostając poza całkowitą przynależnością do jednej z tradycyjnie wyod-
rębnianych dychotomicznych klas, dzielących ludzi na przyjaciół i wrogów, na 
„nas" i „ich". Dzięki szczególności tego położenia (co znaczy równocześnie: kosz-
tem podwójnego wyobcowania) obcy zyskać może przywilej bezinteresownego, 
„obiektywnego" oglądu oraz moc wyswobadzania ze zniewalających więzów na-
rzucanych przez wspólnotę - jak ów „trzeci człowiek", którego przywołuje bohater 
Ferdydurke: „Niech przybędzie tu zaraz, natychmiast, t r z e c i c z ł o w i e k , 
obcy, nieznany, chłodny i zimny, i czysty, daleki i neutralny, jak fala morska niech 
uderzy swoją obcością w tę swojskość parującą [ . . . ] " • 

Obcy to także ktoś obecny a przez tutejszych nie dostrzegany, ktoś stale za-
grożony społecznym nieistnieniem, trzymany na dystans anonimowości. Obcowa-
nie z takim „obcownikiem", jak dawniej w Polsce mówiono, prowadzić mogłoby do 
przełamania bariery obcości, skrócenia dystansu, otwarcia możliwości przemiany 
„obcego" w „swojego", który - tak przemieniony - włączałby się do życia w groma-
dzie, zyskując szansę uniknięcia dotkliwości wyobcowania i osamotnienia - pod 
warunkiem wszakże rezygnacji z własnej odrębności. Lecz tak jak dom, którego 
nie wolno opuścić, może stać się więzieniem, tak nadmierne przywiązanie do swoj-
skości może stać się formą ksenofobicznej dyskredytacji innego lub doprowadzić 
do własnego ubezwłasnowolnienia. Toteż Gombrowiczowski obcy jest przybyszem 
nie należącym do wspólnoty z wyboru; pozbawionym istniejących w niej praw, ale 
i nie poczuwającym się do wypełniania nakładanych przez nią obowiązków - jak 
ktoś autentycznie w o l n y , kto kultywuje swą wolność nawet za cenę wykluczenia 
z każdej tubylczej społeczności. Dlatego powie Gombrowicz w rozmowie z Piero 
Sanavio: 

Myślę, że każdy pisarz, bez wyjątku, jest zawsze na wygnaniu - z tej prostej przyczyny, 
że z samej swej natury nie poddaje się zwykłym schematom. Artyści zawsze byli wygnań-
cami [...]. Jestem pewien, że jeśli żyłbym w Polsce, byłbym takim samym wygnańcem, ja-
kim jestem tutaj i jakim byiem w Argentynie. . .9 

Cóż więc ostatecznie znaczy nawoływanie do pozostania obcym? Pewną hipote-
zę podsuwa Theodor W. Adorno: „Gdyby nie było już ostracyzmu wobec tego, co 
obce - zauważa - nie byłoby i alienacji". Podobna intencja towarzyszy też, jak się 
zdaje, Gombrowiczowskiej akceptacji sytuacji wyobcowania: „Alienacja? Zbocz-
my z utartej drogi, spróbujmy przyjąć, że to nie takie straszne, że jednak my tę 

8 / Cyt. pierwszy: W. Gombrowicz Dziennik 1953-1956, Kraków 1986, s. 194. Cyt. drugi: 
W. Gombrowicz Dziennik 1957-1961, Kraków 1986, s. 269. Cyt. trzeci: W. Gombrowicz 
Ferdydurke, Kraków 1986, s. 255. 

9 / P. Sanavio, W. Gombrowicz: Forma i rytuał, w: Gombrowicz filozof, wybór i opr. 
F.M. Cataluccio i J. Illg, Kraków 1996, s. 79. 
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alienację «mamy w palcach», jak mówią pianiści, w tych naszych palcach rozum-
nych, technicznych"1 0 . Jak można sądzić, Gombrowicz w swym punkcie wyjścia, 
jakim była Ferdydurke (podobnie, jak jego francuscy czy rosyjscy rówieśnicy, jak 
Sartre w Mdłościach czy Nabokov w Rozpaczy), myśli o świecie w kategoriach nega-
tywnych, bliskich antropologii egzystencjalnej pierwszej polowy XX wieku. Tym, 
co uniwersalnie i powszechnie doświadczane, nie jest sytuacja zadomowienia, lecz 
wykorzenienia, która otwiera przestrzeń dla tworzenia sztucznego, „międzyludz-
kiego" świata, jednostkę zaś zmusza do wysiłku a u t o k r e a c j i . 

Kiedy bowiem autentyczna osobowość jednostki zostaje zdecydowanie oddzie-
lona od ogółu ról, pozycji czy miejsc, które ona zajmuje i wypełnia, wówczas po-
czucie integralności życia ludzkiego sprowadza się praktycznie do doświadczenia 
nieautentyczności konwencjonalnych więzi społecznych. W konsekwencji spój-
ność i ciągłość życia przeżywanego we własnym doświadczeniu zanika (lub staje 
się nieuchwytna) - i w rezultacie „fabuła" indywidualnej biografii rozpada się na 
konstelację nie powiązanych epizodów. W tego rodzaju sytuacji, gdy żadna wspól-
nota, społeczny porządek, etniczny „duch miejsca", nie dostarczają naturalnego 
układu odniesienia dla budowania indywidualnej tożsamości, wtedy właśnie 
człowiek - ów Gombrowiczowski spacerowicz, „błądzący po peryferiach" rzeczy-
wistości - podjąć musi wysiłek ustanowienia takiego „punktu odniesienia" w sa-
mym sobie, co znaczy: w nieprzerwanie podejmowanych autoprojekcjach, z per-
spektywy których jego całożyciowa aktywność nabrać może spójności i konse-
kwencji, stać się sensowną biografią, spełnionym losem. 

Obstawać przy obcości to, w tych warunkach, nie tylko opierać się integracyj-
nym więzom porządków kultury, mitologii swojskości, pokusom „zbratania" się 
z innymi, ale także uznawać prawo każdej „inności" do istnienia, afirmować samą 
obecność odmienności, osobność tego, co radykalnie różne. Człowiek widziany 
w tej optyce - delegat nieludzkiego w, na pozór, czysto ludzkim świecie codzienne-
go doświadczenia - to zatem „swój" w trakcie stawania się „obcym"; to potencjalny 
obcy, tę obcość noszący w sobie i respektujący jej racje poza sobą. Ostatecznie więc 
również i w tym wariancie dokonuje się swoiste odwrócenie perspektywy antropo-
logicznego wzoru: od obrony własnej suwerenności dzięki wysiłkowi odróżniania 
się od wszystkiego innego - do rozpoznania jej w inności odnalezionej w sobie. 

4. Stosunek człowieka do miejsca jego pochodzenia i przebywania oraz wyni-
kające z niego style życia i wzorce tożsamości doczekały się już wielu wnikliwych 
i pomysłowych systematyzacji w polskiej l i teraturze przedmiotu 1 1 . Jeśli tedy 

10// Cyt. pierwszy: Th. W. Adorno Dialektyka negatywna, przeł. i wstępem poprzedziła 
K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 241. Cyt. drugi: W. Gombrowicz Testament. 
Rozmowy z Dominique de Roux, Kraków 1996, s. 79. 

Por. m.in.: W.J. Burszta Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992; A. Fiut 
Pytanie o tożsamość. Studia o polskiej literaturze współczesnej, Kraków 1995; E. Rewers Język 
i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Poznań 1996; P. Czapliński Siady 
przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997; K. Uniłowski Skądinąd. Zapiski 
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spróbowałem tu najschematyczniej nakreślić dwa warianty figury „przybysza" 
(określającej w polskiej l i teraturze sytuację człowieka na progu XX wieku), to 
w przekonaniu, że mają one walor ogólniejszy, a przy tym, jak sądzę, poglądowy; 
dają się bowiem potraktować jako wyraziste wskaźniki dwóch najważniejszych 
dróg, jakimi podążały we współczesnej polskiej literaturze poszukiwania wzorów 
tożsamości. 

Wariant Miłosza - nazwijmy go s t r a t e g i ą z a d o m o w i e n i a - pa-
tronować może przede wszystkim ważnemu nurtowi regionalno-etnocentryczne-
mu, w którego dziejach dają się wyróżnić przynajmniej trzy silne fale przypływu 
centralnej problematyki. Pierwsza z nich następuje, w przyjętej tu perspektwie, 
w latach trzydziestych - m.in. w twórczości autentystów, lubelskiego kręgu Cze-
chowicza, wileńskich żagarystów - i ma charakter regionalno-rustykalny; rozpa-
trywana jako swoista reakcja na dotkliwości życia nowoczesnego oraz rewindyka-
cja praw prowincji wobec centrum. Druga pojawia się (rzecz charakterystyczna: 
zarówno w kraju, jak i na emigracji) w latach sześćdziesiątych - przykładem twór-
czość Chciuka, Konwickiego, Kuśniewicza, Mackiewicza, Odojewskiego, Stryj-
kowskiego - a jej najbardziej wyrazistą cechą jest nostalgiczno-ironicznie ujmo-
wana problematyka domowych „miejsc utraconych" (polskiego pogranicza, 
zwłaszcza wschodnich kresów), traktowanych jako przeciwwaga wobec przestrze-
ni wykorzenienia i bezdomności aktualnych miejsc pobytu pisarzy. Trzecia nato-
miast pojawia się na progu lat dziewięćdziesiątych, głównie w twórczości pisarzy 
najmłodszego pokolenia - Brakonieckiego, Chwina, Huellego, Jurewicza, Netza, 
Pilcha, Rudnickiego, Stasiuka, Tokarczuk i wielu innych. Ta literatura „małych oj-
czyzn" zaprzątnięta jest, w uderzający sposób, odkrywaniem osobliwości (inności, 
obcości, różnorodności.. .) lokalnych przestrzeni obecnych miejsc pobytu pisarzy 
- prowadząc w rezultacie do przewartościowania i zwyczajowych więzi między 
człowiekiem a miejscem jego pobytu czy pochodzenia, i tradycyjnych wzorów toż-
samości. 

Wariant Gombrowicza natomiast - nazwijmy go s t r a t e g i ą o b c o ś c i -
patronować może, po pierwsze, poszukiwaniom indywidualnych dróg autokreacji 
w międzywojennej literaturze polskiej awangardy (jak też eseistycznym obserwa-
cjom przemian koncepcji literackiej postaci, a zatem i pojmowaniu ludzkiej tożsa-
mości - vide: Literatura w okresie przebudowy Jerzego Stempowskiego), a potem 
znajduje odrębne, idomatyczne realizacje w twórczości autorów tak różnych, jak 
Bobkowski, Różewicz czy nawet Zagajewski, by w latach dziewięćdziesiątych 
współkształtować samodzielne próby pisarskiej autoidentyfikacji twórców 
najmłodszej generacji, również nurtu wyżej wspomnianego - prócz wzmiankowa-
nych już Chwina, Pilcha czy Rudnickiego wspomnieć warto Kruszyńskiego i Świ-
derskiego. 

krytyczne, Bytom 1998; W. Ligęza Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, 
Kraków 1999. 
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Oczywiście, nie należy sądzić, iżby ten dychotomiczny model odkrywania / two-
rzenia tożsamości poprzez stosunek człowieka do miejsca jego przebywania byl 
wyłącznie polskim wynalazkiem; przeciwnie - jest raczej opozycją wspólną dla 
całej nowoczesnej literatury. By sobie to uprzytomnić, dość przywołać pamiętne 
frazy z ekspozycji dwóch wielkich powieści XX wieku. Oto początek W poszukiwa-
niu straconego czasu Prousta, gdzie poczucie utraty tożsamości splecione zostaje 
najściślej z poczuciem utraty umiejscowienia, a jej odzyskanie - z uruchomieniem 
narracji wspomnieniowej i tożsamościową funkcją topiki pamięci: 

kiedym się budził w nocy nieświadom, gdzie się znajduję, w pierwszej chwili nie wie-
działem nawet, kim jestem [...] ale wówczas wspomnienie - jeszcze nie miejsca, gdzie 
byłem, ale paru miejsc, które zamieszkiwałem niegdyś i gdzie mógłbym być - schodziło ku 
mnie niby pomoc z góry, aby mnie wydobyć z nicości, z której nie byłbym mógł wyrwać się 
sam. [tłum. T. Boya-Żeleńskiego] 

Diametralnie odmienna postawa proklamowana zostaje natomiast w jednym 
z początkowych zdań Człowieka bez właściwości Musila, gdzie ironicznemu za-
przeczeniu podlega właśnie ów wariant odzyskiwania i podtrzymywania tożsa-
mości dzięki kultywowaniu szczególnie nacechowywanych (znaczeniowo, symbo-
licznie) przez jednostkę i wspólnotę więzi człowieka z miejscem jego usytuowa-
nia: „Przywiązywanie zbytniej wagi do tego, gdzie się znajdujemy, pochodzi 
z epoki koczowniczej, kiedy trzeba było zapamiętać, gdzie są najlepsze pastwi-
ska" (przet. K. Radziwiłł i in.). Jak z tych dwóch przykładów można wnosić, cha-
rakteryzowany tu dwuwariantowy model nowoczesnej tożsamości jest wspólną 
własnością całej modernistycznej literatury, a polską odmienność czy specyfikę 
nadają mu przede wszystkim lokalne (kulturowo-historyczne) motywacje oraz 
konkretne formy poszukiwania tożsamości: albo przez duchową łączność z uprzy-
wilejowanym (bo zapewniającym autoidentyfikację) miejscem w przestrzeni 
i ciągłą reinterpretację przeżytego życia; albo poprzez ustanowienie takiego inte-
grującego czynnika w nieustającym procesie autoprojekcji i reorientacji znacze-
nia dotychczasowych działań. W obu przypadkach zresztą procesy te objawiają 
się w podobnej, narracyjnej postaci - dążącej do związania wciąż od nowa coraz 
to nieco innych miejsc i celów egzystencjalnej aktywności w spójny i sensowny 
kształt jednostkowego losu. 

Z dzisiejszej perspektywy widać też wyraźnie, iż z powodu prowadzenia pisar-
skich poszukiwań w kręgu coraz to bardziej pokrewnych ogólnych przeświadczeń, 
te początkowo wyraźnie odmiennie ukierunkowane strategie zaczęły się we 
współczesnej polskiej literaturze stopniowo upodabniać i zbliżać do siebie. 
Pierwszą taką wspólną cechą jest uznanie przemieszczenia, dyslokacji, za trwałą 
i naturalną cechę jednostkowego sposobu istnienia. „Podróżujemy i mieszkamy/ 
w drodze / to tu to tam" - pisał Różewicz. „Ja widzę siebie jako drzewo chodzące" 
zauważał Białoszewski, oryginalnie przekształcając klasyczne metaforyczne okre-
ślenie symbiotycznego związku człowieka z miejscem jego „zakorzenienia", w któ-
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rym człowiek jest „u siebie", znajduje swój dom; a w innym miejscu znacząco do-
powiadał: „To my te mieszkania rodzimy"1 2 . 

Stan wykorzenienia traci więc w rezultacie charakter wyjątkowego i dyskrymi-
nującego piętna współczesnej ludzkiej kondycji. Staje się natomiast coraz częściej 
afirmowaną cechą powszechnego a przy tym pozytywnie odczuwanego doświad-
czenia. „Ja wykorzenienie t raktuję - przywołuję tym razem wyznanie Stefana 
Chwina - nie tylko jako stan naturalny, lecz także jako stan, w którym rodzą się 
(czy mogą rodzić) wartości". Wreszcie, poczucie obcości i sytuacja wyobcowania 
przestają określać nieautentyczne i negatywne postaci istnienia jednostki w jej 
stosunkach ze światem zewnętrznym, stając się nie tylko rysem jej wewnętrznych 
relacji z samą sobą, lecz również pozytywną oznaką własnej realności: „znalazłem 
obcość w mieście, w którym się urodziłem. Znalazłem obcość w sobie [ . . . ] - pisze 
Adam Zagajewski - ja także b y ł e m o b c y , i d z i ę k i t e m u j a k b y 
r e a 1 n i e j s z y, jakby zrobiony z nieco twardszej substancji" (podkr . -R . N.)1 3 . 

Jesteśmy tymi, skąd jesteśmy - mógłby powiedzieć o sobie człowiek XIX wie-
ku, romantyk czy pozytywista. „Nie mam żadnej łączności z życiem", więc nie 
wiem, kim jestem - powiadał zdesperowany modernista na progu XX wieku. Czu-
ję się obcy, więc jestem - zdaje się mówić Zagajewski-narrator pod koniec XX 
wieku. Nawet tak przelotny rzut oka na główne etapy wędrówek nowoczesnego 
„przybysza" pozwala zobaczyć w metaforycznym skrócie odległość przebytej dro-
gi, skalę przemian, jak też odmienność współcześnie wypróbowywanych sposo-
bów określania własnej tożsamości. Tamten, modernistyczny „przybysz 
z otchłani", miał w sobie duszę nowoczesnego antropologa: wyruszał na podbój 
obcego, aby odnaleźć w nim siebie. Dzisiejszy, okiem współczesnego antropolo-
ga-etnografa w zdumieniu spogląda na siebie i własną lokalnąwspólnotę: oto wró-
cił on do - lub pozostał w - swym domu, lecz nie może już dostrzec w nim nic 
wyłącznie własnego. Dzisiejsi „przybysze" bowiem nie tylko widzą dla siebie 
szansę możliwości z a d o m o w i e n i a b e z z a k o r z e n i e n i a , w ko-
nieczności przygodnego jedynie zamieszkiwania, lecz także odkrywają, że nawet 
najbardziej oswojone z „naszych miejsc" naznaczone jest śladami pobytu innych 
(choć dziś już może nieobecnych), i że nawet to, co najbardziej własne, moja „so-
bość", nie tylko łączy mnie z innymi ludźmi, ale również z tym, co pozaludzkie, co 
rzeczywiście obce, naprawdę rzeczywiste. 

1 C y t . pierwszy: T. Różewicz Der Tod ist der Meister aus Deutschland, w tegoż: Płaskorzeźba, 
Wrocław 1991, s. 37. Cyt. drugi za: A. Zieniewicz Male iluminacje. Formy prozatorskie 
Mirona Bialoszewskiego, Warszawa 1989, s. 85. Cyt. trzeci: M. Białoszewski Rozkurz, 
Warszawa 1980, s. 64. 

13// Cyt. pierwszy: Uroki wykorzenienia. O narracji reistycznej, grach z losem i kilku innych 
pokusach. Ze Stefanem Chwinem rozmawia Wojciech Werochowski, w: Rozmowy „Tytułu", pod 
red. K. Chwin, Gdańsk 1996, s. 71. Cyt. drugi: A. Zagajewski W cudzym pięknie, Kraków 
1998, s. 61. 
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Polska i świat. 
Nowojorskie historie i nowa poezja polska 

Rzecz najważniejsza opowiedzieć historyjkę. 
To niemal 
bardzo ważne 

[FRANK O'HARA 
Fantazja'] 

Wydaje się, że krytyce polskiej opatrzyły się już obiegowe pojęcia niegdyś 
wiązane z poezją twórców, którzy włączyli się w bieg naszej literatury w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat. Nie obdarza się obecnie (mam nadzieję) zbytnim zaufa-
niem tak niedawno popularnych pojęć, jak opcja „o'harystyczna", czy „barba-
rzyńska". W recenzjach w ogóle omija się ostrożnie problem nazewnictwa, po-
przestając na próbach analizy, nb. często jednak wykorzystującej wyróżniki bli-
skie tym kojarzonym wcześniej z „o 'haryzmem"; bardzo popularne jest na 
przykład interpretowanie wiersza jako zapisu doświadczeń osobniczych, co jako 
nie pogłębiona obserwacja nie spełnia oczywiście swoich zadań. Literatura bo-
wiem zawsze była i będzie w taki czy inny sposób świadectwem indywidualnego 
stosunku do świata. 

Były też próby umieszczenia nowej poetyki w innych, rzucających na nią od-
mienne światło kontekstach. Myślę tu szczególnie o przymiarkach do słusznego 
zresztą powiązania jej z kategoriami sylwy, dziennika, brulionu w niektórych re-

l / F. 0 'Hara Fantazja, w: Artykuły pochodzenia zagranicznego, tłum. Piotr Sommer, Gdańsk 
1996, s. 224. 
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cenzjach Karola Maliszewskiego i o niezbyt chyba przekonującej próbie powiąza-
nia poezji lat dziewięćdziesiątych z całością dokonań artystycznych polskiej twór-
czości powojennej, poprzez rozpatrywanie wierszy w ujednolicającej perspektywie 
wypowiedzi skoncentrowanej na zagadnieniach metafizycznych, dokonanej przez 
Mariana Stalę w Drugiej stronie (Kraków 1997). Ostatnio pojawia się szczęśliwie co-
raz więcej recenzji - zwróciłabym tu szczególną uwagę na szkice Adama Wiede-
manna - których autorów cechuje indywidualne, nie wikłające się w skomplikowa-
ne dywagacje związane z problematyką pokoleniową, podejście do tekstów literac-
kich. Do przeszłości zdaje się również należeć szał przedwczesnych ujęć syntetycz-
nych, kreujących podziały i pojęcia „jednego dnia". „O'haryzm" nie wydaje się być 
pojęciem nadużywanym. Wskazuje to w rezultacie na jego niefunkcjonalność, któ-
rej świadomość rosła wraz z doświadczeniem różnorodności i wewnętrznej ewolu-
cji modeli poezji praktykowanych przez niedawnych debiutantów. Niefunkcjonal-
ność tę demaskuje dodatkowo fakt, iż podstawowe cechy kojarzone dotąd z „o'ha-
rystyczną" praktyką pisania - indyferentyzm wobec spraw społecznych, przeżycia 
„ja" jako podstawowy temat wierszy - doskonale mogą mieścić się choćby w ra-
mach niezwykle pojemnej i gościnnej kategorii romantyzmu, w jej mniej narodo-
wym, młodopolskim wydaniu. Szczególnie owo współczesne „ja" może z powodze-
niem uchodzić za wcielenie idei romantycznego podmiotu. Podobnie ograniczenie 
doświadczeń twórcy do perspektywy „pokoju z widokiem" mogłoby doskonale być 
ostateczną konsekwencją zamknięcia się poezji „w wieży z kości słoniowej". Po-
nieważ jednak odbiorcy wydają się na ogół przyjmować do wiadomości fakt, że 
nowa poezja proponuje jakby nieco odmienne potraktowanie sprawy, pozostają, 
prawdopodobnie jak ja, z niejasną, intuicyjną raczej świadomością, że „nie tu leży 
pies pogrzebany". 

Historia, krótka narracja, często o zacięciu autobiograficznym, pisana wieloma 
językami, nie uciekająca od cytatów, kryptocytatów, klisz językowych, przytoczeń 
cudzej wypowiedzi, anegdoty, naśladowania różnorodnych, literackich i nielite-
rackich, stylów, stała się formą najchętniej wykorzystywaną przez pewną formację 
poetycką, która pojawiła się w latach dziewięćdziesiątych. „Prywatność" - bezpo-
średniość wypowiedzi to kategorie początkowo przez krytyków uznane za najbar-
dziej dla niej charakterystyczne, zresztą nie bez powodu. Biograficzność suge-
rująca autentyczność tekstu, a więc także jego przezroczystość, narzucająca 
dosłowne jego odczytania, skłania do tego typu interpretacji . Czy jednak nie była 
to interpretacja zbyt płytka? Po lekcji, jaką dała nam chociażby autobiograficzna, 
pamiętnikarska proza lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych powinniśmy prze-
cież być dobrze oswojeni z powikłaniami wiążącymi się z wypowiedzią stylizowaną 
na autentyk. Jak się jednak wydaje, najczęściej umykał uwadze krytyki chociażby 
fakt niejednorodnej, często skomplikowanej budowy wierszy ostatniego okresu, 
która, raz rozpoznana, przeczyłaby przezroczystości tekstu, tworząc dla niej ak-
tywną płaszczyznę napięć. Najczęściej nie zadawano sobie podstawowego chyba 
pytania, które mogłoby wzbudzić pewną podejrzliwość co do dosłownych odczytań 
„prywatnych" wierszy ostatniego dziesięciolecia, a mianowicie, czy możliwa jest 
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obecnie, po okresie fascynacji odkryciami awangardy w polskiej poezji i w skom-
plikowanej epoce intertekstualizmu - kiedy to kwestionuje się referencjalną moc 
słowa - biografia niewinna? Biografia napisana przez autora, który chce utożsa-
miać się z podmiotem, który pragnie zniwelować odległość, jaka dzieli go od czy-
telnika konkretyzującego dzieło w innym czasie i innym miejscu? Jeżeli jedynym 
zamierzeniem poetów, takich jak Jacek Podsiadło, Marcin Swietlicki, Dariusz So-
śnicki, Mariusz Grzebalski czy Darek Foks rzeczywiście byłaby tylko chęć opowie-
dzenia o swoim świecie w „języku naturalnym", i to z pozycji podmiotu naiwnego, 
0 dość indyferentnej w stosunku do dóbr kultury postawie - „ja" próbującego zlek-
ceważyć uwarunkowania wypowiedzi literackiej, jakie nawarstwiły się przez lata 
w sposobie jej odbioru - to ich poezja mogłaby być pojmowana chyba tylko jako 
kontynuacja lirycznej walki z wiatrakami, jaką toczą, borykający się z opornością, 
szablonowością i nieautentycznością kodu językowego, twórcy uprawiający w po-
ezji kategorię wyznania. Jednak mimo wszystko wierzę, że autorzy ci mają wzgląd 
na specyfikę wypowiedzi bezpośredniej, przeszczepianej na teren wypowiedzi ar-
tystycznej, i nie oczekują od czytelnika jedynie przyjacielskiego zbliżenia się 
1 połączenia w bólu egzystencji, jak uważali i jak czasami dalej wydają się myśleć 
niektórzy badacze. 

Kategoria wyznania, charakterystyczna dla poezji od co najmniej XIX wieku 
(to właśnie z nią w ciągu XX wieku utożsamiana jest liryka jako taka), jawi się 
obecnie w nader dwuznacznym świetle. Mówiąc najprościej: co można tak na-
prawdę dziś autentycznie „wyznać", jeśli nie jest się do końca pewnym, czy 
właśnie się kogoś nie zacytowało? Co można od siebie, prywatnie, w wierszu po-
wiedzieć, mając świadomość, iż już w momencie napisania słowa „ja" nie jest się 
niczym więcej, jak tylko literacką postacią, zanurzoną w świecie literackiej fikcji. 
Przy tym biografia pisana wieloma językami - składająca się z cudzych myśli 
i przeżytych przez siebie zdarzeń, z cytatów i własnych słów, z języka „cudzego" 
i indywidualnego, zarówno wierszem wolnym, jak i odwołująca się do klasycz-
nych gatunków i do gatunków paraliterackich w jakiś sposób upodrzędnia „ja" li-
ryczne wobec dyskursu. Uświadamia nam między innymi, że materiałem, w któ-
rym pracuje podmiot, nie są twory oryginalne, przez niego wykreowane (mimo iż 
jego historia jest jego prywatną własnością), tylko już wielokrotnie użyte, teraz 
tylko na nowo przetwarzane. Podmiot musi dokonywać ciągłych wyborów, znaj-
dując się wobec ogromu zjawisk kulturowych i literackich, przed uniwersum tek-
stu, a wybory te przecież go stale określają, mają czynny wpływ na to, jak jego ob-
raz w tekście będzie się kształtować. Tworząc dyskurs niejednorodny, czasem 
wręcz jakby przypadkowy, nie roszczący sobie pretensji do odkryć, wsłuchując się 
w glosy z zewnątrz, rezygnuje on w zasadzie z dawniej wyróżniających go przywi-
lejów kreatora, pozwala sobą powodować. Przestaje być mistrzem rzemieślni-
kiem, mającym moc kreowania rzeczywistości. To rzeczywistość go kreuje; jest 
„zbudowany" z zasłyszanych i przyswojonych kiedyś głosów. Jego czynności mogą 
być porównywane z działaniem bricoleura (termin Lévi-Straussa), który jest maj-
sterkowiczem posługującym się tym, co ma pod ręką, a więc: „ [...] narzędziami 
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już istniejącymi - pisze Jacques Derrida - ale nie przewidzianymi do wykorzysta-
nia ich dla celów operacji, w jakiej teraz mają być użyte, narzędziami, które stara 
się zaadaptować wśród prób i błędów, nie wahając się dokonywać w nich zmian 
[...] lub stosować kilku z nich jednocześnie, chociażby ich forma i pochodzenie 
byty heterogeniczne...". Bricolage to tekst świadomy swojej tekstowości-nieprzez-
roczystości, więc też słabości, wadliwości, wtórności dyskursu. Nie jest twierdze-
niem, wyrazem wiary albo wiedzy - jest prywatnym mitem, świadomym własnej 
mityczności. 

Czy model poetyki Bohdana Zadury stal się jednym, a może jedynym z możli-
wych punktów odniesienia dla „nowej" polskiej poezji? Oczywiście, na to pytanie 
nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Bo dlaczego nie na przykład Piotr Som-
mer, skądinąd równocześnie pomysłodawca „niebieskiego" numeru „Literatury 
na Świecie", jeden z pionierów tłumaczących na polski poezję „szkoły nowojor-
skiej", która w ciągu ostatnich dziesięciu lat zrobiła w Polsce tak oszałamiającą ka-
rierę? Wykorzystywał on jako poeta przecież idiom rozmowy i swobodnej narracji 
w utworach poetyckich, podobnie jak Zadura od początku lat osiemdziesiątych. 
Sam autor Ciszy przyznaje się do wpływu, jaki wywarł na niego Sommer - pośred-
nio w poemacie czternaście godzin z Piotrem Sommerem (Zejście na ląd), bezpośrednio 
w szkicu John Ashbery i ja („Daj mu tam gdzie go nie ma"). Nie wydaje mi się jed-
nak najważniejszym zagłębianie się w zawile problemy wpływów i nie-wpływów. 
Andrzej Sosnowski, którego glos w dyskusji w 21 numerze „Kresów" pośrednio (bo 
podtrzymywał tylko opinię Piotra Sommera) wywołał falę zainteresowania kryty-
ków poezją Bohdana Zadury jako potencjalnym punktem odniesienia, wcześniej 
(wywiad w „Nowym Nurcie") jasno tłumaczy: „[.. .] to nie znaczy, że młodzi poeci 
zaczytywali się Zadurą, ale chodzi o to, że jeśli spojrzeć na obraz najnowszej poezji 
polskiej, to Zadura może stanowić jakiś punkt orientacyjny, dzięki któremu da się 
z grubsza określić położenie takich autorów, jak Foks, Grzebalski, Majeran czy So-
śnicki"2 . Został ukonstytuowany pewien sposób mówienia, pewna poetyka, posia-
dająca zresztą wiele odmiennych wariantów. Jest to poetyka narracyjna, w której 
opowiadanie, refleksja, dyskurs, nie podmiot i jego uczucia, przemyślenia, grają 
główną rolę. 

To opowiadanie-dyskurs ma wiele poziomów oraz dużą paletę tematów dobiera-
nych na zasadzie dowolności skojarzeniowej; nie jest zaś podporządkowane jakie-
muś nadrzędnemu celowi (co zbliża je do gawędy i nawet brulionowych zapisków). 
Swoista narracyjność „nowej" poezji sprawia, że podstawową jednostką senso-
twórczą jest w niej zdanie (często długie, wielokrotnie złożone, parataktyczne), nie 
wers czy słowo. Zdanie wielokrotnie pocięte stosowanymi bez ograniczeń prze-
rzutniami, stąd rzadko natkniemy się na tok zgody intonacyjno-skladniowej (co 

Wiersz wychodzi z domu i nigdy nie wraca, rozmawiali M. Grzebalski i D. Sośnicki, „Nowy 
N u n " 1994 nr 15, s.4. 
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często przywodzi na myśl eksperymenty poetyki „nowofalowej"). Przy czym zda-
rza się, jak w przypadku Ciszy, że forma wiersza wpisuje się w określony gatunek, 
co prowadzi do podkreślenia charakterystycznego napięcia pomiędzy płaszczyzną 
wersową i zdaniową (mam tu na myśli to, że dyskurs najczęściej podważa tradycyj-
ne wyznaczniki wykorzystywanego gatunku). Można by je tu nazwać napięciem 
między sferą narracyjną i poetycką wiersza. Dzięki przewrotnemu najczęściej wy-
korzystywaniu klasycznych form (a i samego faktu istnienia wersu), w większości 
przypadków zostają one wyzute z właściwego im kontekstu, mogą więc być trakto-
wane nie jako samodzielne wartości, ale cytaty struktur - elementy układanki. Te 
napięcia oraz zwroty autotematyczne, dla wielu utworów mocno wyakcentowany 
żywioł cytatowości (najbardziej charakterystyczny byłby tu może przykład twór-
czości Darka Foksa i bez wątpienia Andrzeja Sosnowskiego), często stosowane 
przy detalicznych opisach fragmentaryzacje wypowiedzi kierują uwagę odbiorcy 
na problemy związane n iez samym opowiadaniem, dyskursem, ale - na wzorzec li-
ryki, na kwestie metatekstowe, związane ze sposobem przekazu w tekście literac-
kim. Dyskursy „nowej" poezji posiadają „podwójne dna" (na przykład dzięki 
wtrętom autotematycznym) - nie są więc one, jak tradycyjne opowiadania czy 
epickie formy poezji, w prosty sposób mimetyczne - ich język jest nieprzezroczy-
sty. „Drugie dno" niejednokrotnie wykorzystywane jest w celu wykreowania iro-
nicznego dystansu wobec tego, „co się mówi" (tu znowu casus Darka Foksa, czy na 
przykład Marcina Świetlickiego). 

Problemy związane z „podwójnym życiem tekstu" są oczywiście w ogóle właści-
we wierszowi. W naszym wypadku można by je traktować jako szczególny, autore-
cenzujący się sposób nadorganizacji wiersza, dzięki któremu podmiot istnieje 
w tekście nie tylko jako narrator, ale i jako twórca dyskursu, co równocześnie po-
twierdza jego tożsamość, wskazując na autentyczność tekstu, jak i podkreśla 
sztuczność dyskursu, wskazuje na jego tekstowość i nieprzezroczystość - podmiot 
w tym wypadku może być tylko figurą semantyczną biorącą udział w tekstowej 
grze. Daje on więc znać o sobie równocześnie w tradycyjny sposób - na przykład 
poprzez ekspresję emocji czy opowiadanie w pierwszej osobie, ale, jak w wierszach 
awangardowych, pośrednio - jako konstruktor tekstu. W ten sposób budując dys-
kurs, nadaje on przedstawianemu przez siebie światu indywidualny, usprawiedli-
wiony określoną konstrukcją, kształt, który równocześnie jest uwarunkowany 
pragmatycznymi wymogami komunikacji. W przypadku „nowej" poezji funkcja 
poetycka właściwa wytworom literatury - ich metatekstowy byt i często podkreśla-
na niemożność ucieczki poza uwarunkowania literatury - jest przyjmowana jako 
coś koniecznego, naturalnego i afirmowanego. To przecież jedyny sposób wypo-
wiedzenia się o świecie. O świecie, który daje podmiotowi możliwość wyboru „tyl-
ko" w obrębie swojego pełnego nieskończonych możliwości, niczym niezdetermi-
nowanego, uniwersum głosów, już uprzednio przecież skonstruowanych. 

Zwróćmy tu jeszcze uwagę na typ narracji, charakterystyczny dla ogromnej ilo-
ści tekstów interesującego nas odłamu „nowej" poezji. Jak nadmieniałam, polega 
on między innymi na przyswajaniu poezji idiomu swobodnej konwersacji, poetyce 
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codziennych zapisków. Jednak, jak na pewno zauważyli co wnikliwsi czytelnicy, 
„potoczny" czy „prywatny" w tym wykonaniu nie musi oznaczać: ogólnie dostęp-
ny, zrozumiały. 

W klasycznej już pracy pod tytułem Komunikacja językowa i literatura Janusz La-
lewicz podkreśla swoistość komunikatu pisanego jako pozbawionego lwiej części 
kontekstu ułatwiającego komunikowanie się „twarzą w twarz" - sytuacji, w której 
odbywa się komunikat, wspólnej wiedzy empirycznej nadawcy i odbiorcy, związa-
nej między innymi z bezpośrednio dostępnymi przedmiotami, o których się mówi, 
a także z gestem i mimiką mówiącego. Całość tych uwarunkowań określa Lalewicz 
jako t u i t e r a z komunikatu. Otóż w komunikacie literackim nie ma t u 
i t e r a z . Piszący postrzega lekturę (przekaz) jako zdarzenie z przyszłości, dla 
czytającego pisanie (przekaz) jest faktem z przeszłości. 

A ponieważ t u i t e r a z każdego z nich wyznacza uniwersum obce drugiemu, pod-
stawą porozumienia może być tylko to, co jest dla nich identyczne, czyli s f e r a 
o b i e k t y w n a ich wspólnego świata jakichś obiektywnych punktów orientacyjnych, 
znanych piszącemu i czytelnikowi.3 

Komunikat nie może przeto, jeśli ma być zrozumiały, odsyłać do jakiegokol-
wiek t u i t e r a z; to, o czym mowa, musi być w nim wskazane jako odległe, czyli 
przez odniesienie do jakiegoś „uprzedniego porozumienia" - dobra ogólnej, filo-
zoficznej, naukowej, a także potocznej wiedzy społeczeństwa. 

Inne warunki dotyczą oczywiście komunikatu prywatnego. W wypadku listu na 
przykład możliwe jest odwołanie się do osobistej siatki deiktycznej, więc i do oto-
czenia piszącego. W wypadku literackiej stylizacji na list czy wpisywania w tekst 
publikowany - o przeznaczeniu publicznym - informacji wskazującej na t u 
i t e r a z piszącego, sprawa wygląda inaczej. 

To, do czego komunikat się odnosi [czytelnik - przyp. mój, J.O.], może zidentyfiko-
wać w swoim świecie tylko wówczas, gdy skądinąd zna okoliczności aktu pisania (np. 
datę listu) i zinterpretuje komunikat ze względu na te okoliczności. Toteż zastosowanie 
takiej perspektywy w komunikacie pisanym - poza pewnymi formami piśmiennictwa 
(dziennik, kronika, list), w których jest ona usprawiedliwiona przez sytuację komunika-
cyjną - nadaje owemu komunikatowi dodatkowy sens u d o s t ę p n i o n e j p r y -
w a t n o ś c i . 4 

W odniesieniu do „nowej" poezji sytuacja jest o tyle szczególna, że wyłączona 
niejako została z istoty przekazu konieczność komunikowania czegokolwiek, co 
mogłoby być istotne czy zbawienne dla odbiorcy - a więc musiałoby być jedno-
znaczne. Wielu poetów wydaje się nie wierzyć w język obiektywny, niezależny od 
ich doświadczeń, od idiolektu, język, który mógłby stać się nośnikiem prawd uni-

J. Lalewicz Komunikacja językowa i literatura, Wrocław 1973, s. 80. 
4/ ' Tamże, s. 85. 



Orska Polska i świat. Nowojorskie historie i ... 

wersalnych. Z tego względu skłonni oni są dziś, nie troszcząc się o czytelnika, 
umieścić w swym tekście wszelkie dane związane z własnym deiktycznym otocze-
niem. Oczywiście, nie oznacza to, że autor idzie „w plener" i będzie wszystko, jak 
leci, zapisywał. Może raczej tylko chce, abyśmy odnieśli takie wrażenie. Konstru-
uje wiersz w taki sposób, jakbyśmy byli obecni przy tworzeniu jego dyskursu, jak 
to ma miejsce na przykład przy rozmowie. Ponieważ jako czytelnicy jesteśmy na-
turalnie oddzieleni od t u i t e r a z piszącego pewnym dystansem, pozbawieni 
jesteśmy w słownym przekazie scalającego kontekstu sytuacji bezpośredniego 
kontaktu. Rozszyfrowanie tego kontekstu wymaga często nie byle jakiego wysiłku, 
często też jest po prostu niemożliwe - kiedy autor montuje tekst z najbardziej oso-
bistych czy intymnych doświadczeń, takich, których nie mogliśmy z nim dzielić 
i o których w ogóle nie mamy pojęcia. Komunikat taki może być jak najbardziej 
zrozumiały, ale informacyjnie pozostanie dla nas pusty - nie jest bowiem pod-
porządkowany żadnej, ogólnie rozpoznawalnej, sytuacji obiektywnej. Dążeniem 
podmiotu jest więc raczej uzmysłowienie odbiorcy dystansu, jaki wytwarza prze-
kaz literacki, niż skłanianie go do wspól-przeżycia, współ-odczucia. Nawet jeżeli 
autor ułatwi odbudowanie kontekstu sytuacyjnego, zostawiając datę, wymieniając 
imiona i nazwiska (osób, których często nie jesteśmy w stanie zidentyfikować), 
z reguły wyznaczają one perspektywę nie wystarczającą, aby prywatność mogła zo-
stać „udostępniona". Często zresztą wszelkie ślady zostają zatarte. Tekst, z reguły 
fragmentaryczny, czasami odnoszący się bez żadnych wstępów czy ostrzeżeń do 
kilku odmiennych sytuacji czy problemów naraz, pełen jest luk, które możemy 
wypełniać wedle swego uznania - nigdy nie wiedząc, w jakim procencie udało się 
nam odcyfrować jego znaczenie. Ponieważ, w większości przypadków, podmiot 
daje nam odczuć, że nie jest jego zamierzeniem udostępnienie nam kolejnej, nie-
zbędnej do w pełni godnego, świadomego życia, epifanii, wypełnianie tych luk 
rzadko jest istotne. Prywatność, która miała być „udostępniona", jest de facto nadal 
„nie udostępniona". 

Szczególnie dwa aspekty przyswojenia komunikatu „twarzą w twarz" na rzecz 
literatury wydają się ważne. Po pierwsze, skłania się czytelnika do odnalezienia 
właściwej sytuacji komunikacyjnej, co sprawia, że niejako musi on nie tylko doko-
nać konkretyzacji dzieła, odtworzyć pewne konwencjonalne, jakby powiedział In-
garden, „wyglądy" opisywanych przedmiotów, ale i dokonywać samodzielnej re-
konstrukcji komunikatu w jego oryginalnym kształcie. W znacznym stopniu po-
szerza to przestrzeń swobody odbioru, ale i wskazuje na jego hipotetyczność. Po 
drugie, wobec pewnej nieczytelności przekazu podmiot kieruje uwagę odbiorcy na 
język tekstu. Stylizacja na autentyk paradoksalnie jak nic innego obnaża teksto-
wość komunikatu, skupia dociekania odbiorcy, poszukującego poszlak, na własnej 
konstrukcji - nie na tym „co zostało powiedziane", ale „jak zostało powiedziane". 
Bowiem sferą najbardziej obiektywną, do której adresat może się bez przeszkód 
odnieść, jest nie przekaz literacki jako komunikat , ale przekaz jako tekst literacki 
- z jego tradycjami, złotymi myślami, archetypami bohaterów, mnogością języków 
i stylów. 
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Chciałabym jeszcze zastanowić się nad istotą wpływu, jaki wywarł na twórczość 
poetów polskich debiutujących w latach dziewięćdziesiątych model poetyki 
ukształtowany przez szkołę nowojorską. Związki pomiędzy poetyką 0 ' H a r y i nową 
polską poezją, mimo chybionych propozycji badawczych dotyczących ich istoty -
wykoncypowanych przez polską krytykę szczególnie w latach 1994-1996 - które 
doprowadziły do powstania nadużywanego obecnie i chyba już skompromitowa-
nego (chociażby w wierszach Darka Foksa) pojęcia „o'haryzm", wydają się wszak-
że w jakiś sposób niepodważalne - po części zresztą zaświadczane są przez samych 
poetów. Jednak stworzenie takiego pojęcia jak „o'haryzm" zawęża bardzo pole ob-
serwacji - p r z y j m u j e się bowiem jako punkt wyjścia dorobek jednego tylko autora. 
To, co w oczywisty sposób wydaje się łączyć wiersze polskich poetów lat dziewięć-
dziesiątych z wierszami 0 'Hary, dotyczy w gruncie rzeczy obszerniejszej tendencji 
w poezji Stanów Zjednoczonych, i chyba w ogóle w poezji o europejskich korze-
niach. Tendencji, której początków można się doszukać chyba w okolicach Cantos 
Ezry Pounda, a wcześniej na pewno w Źdźbłach trawy, tendencji łączącej tak różne 
poetyki O'Hary i Ashbery'ego i innych przedstawicieli „szkoły nowojorskiej". Ten-
dencji, która ma również w naszej rodzimej poezji swoje antecedencje, tłumaczące 
wpływ poezji amerykańskiej na polską - czynią go one mniej dziwnym i niespo-
dziewanym. Ta tendencja to po prostu rozmywanie się granic pomiędzy gatunka-
mi i rodzajami literackimi i para-literackimi. Marjorie Perloff, autorka obszerne-
go, krytycznego dzieła o 0 'Harze Frank O'Hara: poet among painters, pisze w pracy 
The Dance of the Intellect o zjawisku, według niej najbardziej obok formy kolażu 
znaczącym dla amerykańskiego postmodernizmu, określanym jako poet's prose (za 
Stephenem Federmanem) lub jako associative rhythm (za Northopem Frye'em). Za-
cytujmy fragment książki Federmana, zatytułowanej Poet's prose. The crisis in Ame-
rican Verse: 

Przez szereg lat mogłem obserwować, jak najbardziej utalentowani twórcy powojennej 
generacji, a ostatnio w coraz większej liczbie nowi poeci, oscylują w kierunku prozy jako 
formy lepiej nadającej się do odzwierciedlenia problemów naszych czasów. Błędem 
byłoby opisywać ich dzieła w kategoriach czystej fikcji lub dyskursywnej narracji, wobec 
oczywistej fascynacji językiem (widocznej dzięki grom słów, rymom, powtórzeniom, eli-
zjom, dysjunkcjom, tropom poetyckim, i subtelnemu naciskowi na sprawy stylu). Zabiegi 
językowe nieustannie zagrażają spójności i linearności rozwijanej historii. Równocześnie 
nie da się zaprzeczyć, że proza jest przywoływana; sprawdzane i wykorzystywane są możli-
wości królestwa faktu i anegdoty, a poezji przywracana jest kategoria prawdy [w sensie mi-
mesis - przyp. mój, J.O.].5 

Jak dalej relacjonuje Perloff, według Federmana, wolnością, której poszukują 
poeci odwracający się ku prozie, jest wolność włączenia w domenę poezji tego, co 
zostało z niej wyłączone. Chodzi o żywioł epiki, dydaktyzmu, żartu, odrzucany 

5 / M. Perloff The Dance of the Intellect, New York 1985, s. 188. 
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przez wypowiadającą się w stylu wysokim, skupioną na problemach wyznania, epi-
fanii, opanowania zasady kosmosu, odkrycia metafizycznych prawd, lirykę ro-
mantyczną. Perloff zaznacza, że poet's prose nie ma nic wspólnego ze znaną już 
formą poematu prozą, „[...] który, w swojej klasycznej, dziewiętnastowiecznej, 
formie jest, jak mówi Federman «estetyzującym, subiektywnym artefaktem okre-
ślonego idiolektu, peanem na cześć osamotnionego geniuszu»". Associative rhythm, 
pojęcie przystosowane przez Perloff do analizy prozy Becketa III seen. Ill said, a póź-
niej wykorzystywane przy okazji innych analiz, to: 

Rytm w równym stopniu odległy od czystej prozy i czystej poezji. Jego jednostką jest 
urywana, nieciągła, mająca skłonność do powtarzania się, mocno wyakcentowana fraza 
mowy potocznej, która spełnia jedną z najważniejszych funkcji metapoetyckich: skupia 
uwagę na sobie jako na tekście [.. .].6 

Dla większej jasności przytoczmy jeszcze za Marjorie Perloff fragment rozwa-
żań samego Frye'a z pracy The Well-Tempered Critic: 

W mowie potocznej można dostrzec charakterystyczny dla niej rytm - krótką frazę za-
wierającą główny sens, ale niekoniecznie poprawnie skonstruowaną syntaktycznie. Rytm 
wyczuwalny, powtarzający się bardziej natrętnie niż zwykle w prozie, odzwierciedlający 
jakby sposób formowania się ostatecznej konkluzji, idei. Powtórzenia, jakie się przy oka-
zji pojawiają, w dużym stopniu stanowią dopełnienie rytmiczne dyskursu, podobnie jak 
na przykład nie posiadające sensu, powtarzające się słowa w piosence ludowej. Podążając 
za głównym tematem, próbując uchwycić jego znaczenie, rytm ten podąża ścieżką prywat-
nych skojarzeń, ciągle niejako poprawiając, doszlifowując pojawiające się myśli. Ponie-
waż tok prywatnych skojarzeń jest jego najbardziej wydatnym elementem, będę ten rytm 
mowy potocznej nazywać [associative rhythm] rytmem asocjacyjnym.7 

Rytm asocjacyjny tworzy nową jakość literacką, która od tradycyjnie pojmowa-
nej prozy i poezji różni się tym, że jest reprezentacją powstawania idei, podczas 
gdy „czysta" poezja i proza chcą przedstawiać idee gotowe i skończone artefakty. 
Oczywiście, jako twór literacki jest ona sformalizowana, jak zaznacza Frye - czę-
sto wykorzystywana była na przykład w wierszu wolnym. Można powiedzieć, iż 
ten twór, nawiązujący do modelu komunikacji potocznej, stanowi szczególny 
przypadek mimetyzmu formalnego czy językowego (w znaczeniu zaproponowa-
nym przez Głowińskiego). Nie sposób tu pominąć dość oczywistych skojarzeń 
z kształtem poetyki wzorowanej na dzienniku czy brulionie w interpretacji Ry-
szarda Nycza (Sylwy współczesne). Chodzi mi tu szczególnie o efekt „pisania na 
gorąco", który ujawnia w dziele sferę autorskich operacji - prze-pisywania, popra-
wiania , powtarzania , podążania za ciągiem skojarzeń, f ragmentaryzacj i -
kreującej wrażenie niespójności tekstu, a co za tym idzie, ukazania tekstu w jego 
niegotowości. W stylizacji na dziennik bowiem nacisk położony jest raczej na pro-

6 / Tamże, s. 188-189. 
7 / Cyt. za: M. Perloff The Dance..., s. 142. 
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ces tworzenia, nie na gotowe dzieło, które mogłoby przedstawić określoną propo-
zycję interpretacji rzeczywistości. Ujawnienie sfery autotematycznych operacji 
wydaje się sugerować autentyczność wywodu (nawiązuje więc do idei mimesis), ale 
i obnaża jego konwencjonalność (sugeruje więc pojęcie utworu po awangardowe-
mu świadomego bycia wytworem, przedmiotem estetycznym). Ten sposób pisania 
tekstu ujawnia w dużym stopniu właściwą dziełu literackiemu, a w większości 
przypadków ukrytą, metatekstowość. Dziwność odczytywanego dyskursu zawsze 
w dużym stopniu skupia uwagę czytelnika na jego warstwie językowej, na tym, 
w jaki sposób zosta! zrobiony. 

Ta szczególna rytmiczność, o której mówi za Frye'em Per lo f f - rytmiczność sfor-
malizowanej mowy potocznej, odpowiada powracającym, niejako ciągle od nowa 
analizowanym, ujętym w krótkie fabuły, zdarzeniom relacjonowanym w poezji 
Jacka Podsiadły, ale także wielokrotnym próbom opisu stanu czy sytuacji w poezji 
Sośnickiego - obsesyjnemu powtarzaniu się w Marlewie konkretnych przedmio-
tów, o którym sam autor mówił, że zastępują w tomiku jamby i daktyle8. Podobnie 
linearne rozwijanie się historii, dążącej do określonego celu, w małych fabułach 
Zadury czy Foksa zastępowane jest ciągiem skojarzeń, które istnieją same dla sie-
bie i do żadnego celu nie prowadzą - stanowią samą ideę opowiadania, wcielają 
jego pierwotne funkcje zabawowe. Pointy są z tych ciągów skojarzeń raczej 
wyłączane, a jeśli się pojawiają, to pełnią funkcje delimitacyjne, lekceważąc tę bar-
dziej dla pointy podstawową rolę nośnika ostatecznej konkluzji, podsumowania. 
Bywają też pointami fałszywymi, tylko udającymi ważność - jak w przypadku po-
ezji Darka Foksa. Oczywiście stylizacja na dziennik, brulion nie musi być prze-
wodnią motywacją wiersza. Jest nią często po prostu chęć opowiedzenia historii. 
Opowiadanie może być naśladowaniem fabuły fikcyjnej, gdzie rys autobiograficz-
ny zaciera się (na przykład w wierszach Grzebalskiego i Foksa). Pozostaje jednak 
charakterystyczny rytm asocjacyjny, który sprawia, iż nie mamy wątpliwości, że 
mamy do czynienia z relacją stylizowaną na język potoczny ten najbardziej bezdy-
skusyjnie, bo intuicyjnie, postrzegany jako mimetyczny i przezroczysty język. Czy 
poeci lat dziewięćdziesiątych chcą, byśmy im wierzyli? Zawsze przecież pozostaje 
jeszcze druga strona współczesnego dyskursu - strona linijki, strofy, konwencji li-
terackiej. Nawet powtórzenia, zakłócenia w linearności opowiadania, liczne dy-
gresje, wielokrotne warianty tych samych sytuacji są przecież zabiegami poetycki-
mi - nadają się już nawet do parodiowania, jak możemy się przekonać przy okazji 
lektury wierszy Darka Foksa. A więc w jakiś sposób już okrzepły. 

Zanim rozwiążemy ten dylemat, wróćmy jeszcze na chwilę do Marjorie Perloff 
i jej rozważań skupionych nad wierszem narracyjnym. Autorka The Dance of the In-
tellect włącza się w swojej pracy do dyskusji nad kryzysem poezji w epoce mediów 
i komputerów. Wysuwa przypuszczenie, że niekoniecznie właśnie „śmierć poezji" 
winna być głównym problemem zaprzątającym uwagę krytyków i badaczy litera-

Wywiad przeprowadzony przez M. Podgórnik, A. Skolasińską, A. Wiedemanna, 
zamieszczony w arkuszu poetyckim Aby twój uśmiech mógł trwać całe życie, Legnica 1997. 
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tury, a wygaśnięciem pewnego sposobu pisania, za sprawą którego liryka zaczęła 
być utożsamiana z poezją. • 

Być może nadszedł czas, by zakwestionować naszą wiarę w romantyczne i moderni-
styczne9 paradygmaty [...] Być może rozsądniej by było postrzegać problem „śmierci po-
ezji" [...] w kategoriach stopniowej, nieuniknionej ewolucji wolnego wiersza stworzonego 
przez lirykę - ewolucji formy, która po stu latach stała się równie trywialna i skonwencjo-
nalizowana jak elżbietański sonet miłosny w końcu szesnastego stulecia, w kierunku lite-
rackiego modelu na tyle pojemnego, by objąć wiersz i prozę, to, co narracyjne i to, co li-
ryczne, fikcję i prawdę, werbalne i wizualne.1 0 

Narracyjność w pojęciu Perloff to forma wypowiedzi, której głównym celem 
byłoby opowiedzenie jakiejś historii - z początkiem, rozwinięciem akcji i zakoń-
czeniem, a która została odrzucona przez wypracowane w romantyzmie formy liry-
ki (przypominam, że mówimy o liryce pomijamy więc w toku rozumowania wielo-
gatunkowe formy właściwe romantyzmowi, jak na przykład ballada czy poemat 
dygresyjny). Perloff zaznacza, że wiersz modernistyczny również ucieka się do 
form narracyjnych - „ [ . . . ] w The Tower Yeatsa, czy w Life Studies Lowella [...] od-
najdziemy retrospektywne sprawozdania, gdzie samotne «ja» przywołuje, ożywia 
konkretne sytuacje, fragmenty przeszłości, by dojść do porozumienia [...] z teraź-
niejszością" (s. 157). Na naszym gruncie najlepszym przykładem takiego postępo-
wania byłyby na przykład narracyjne w dużych fragmentach Traktaty... Miłosza. 
Lirycznym paradygmatem, który jednak nawet tu odnajdziemy, będzie nie-
odmiennie postawa „ja" - samotnego, odizolowanego nadawcy, który medytując 
nad jakimś aspektem swojego związku ze światem, dochodzi w końcu do jakiegoś 
rodzaju epifanii. „Moderniści - podsumowuje Pe r lo f f - wykorzystują narrację, ale 
rzadko używają trzeciej osoby i rzadko opowiadają historie"1 1 . 

Opowiadanie jako zaplanowana, uporządkowana całość, nie mogło zdobyć so-
bie wielkiej popularności w dobie wolnego wiersza, którego porządek był nie lo-
giczny, a emocjonalny. Jego rozmiary, z reguły obszerne, nie godziły się też z ideą 
krótkiego momentu profetycznej ekstazy lub ekspresji indywidualnych emocji, 
jaką powinien być liryk, opisujący z reguły krótki moment. Tak z poezji powoli zo-
stała wykluczona epika, a długi poemat stał się formą wyjątkowo trudną. Nawet 
modernistyczne (awangardowe) tendencje w sztuce - poczytywanie ekspresji emo-
cji w wierszu jako czczego sentymentalizmu (u nas na przykład w kręgu „Zwrotni-
cy"), próby tworzenia dzieł autorefleksyjnych, wyłącznie autotematycznych, dąże-
nie do odpodmiotowienia wiersza, do obiektywizmu, można odczytać, według Per-

9// Mamy tu do czynienia z pewnym przesunięciem, jeśli chodzi o amerykańską i polską 
terminologię badawczą. W Stanach Zjednoczonych „modernistyczny" oznacza mniej 
więcej to samo, co w Polsce „awangardowy", i w takim sensie będziemy dalej tego słowa 
używać. 

M. Perloff The Dance..., s. 151. 
u / T a m ż e , s. 157. 
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loff, jako ostateczną konkluzję upodmiotowienia sztuki, jakie miało miejsce w do-
bie romantyzmu. 

Skąd bowiem mógł narodzić się obraz „kwiatu obcego wszystkim bukietom" [Mal-
larmé - przyp. mój, J.O.], jak nie z posuniętego do skrajności wycofania się „ja" z zew-
nętrznego świata i jego spraw? Jak mówi Eliot: „Poezja to nie wyzwolenie emocji, ale 
ucieczka od emocji; to nie wyraz osobowości, ale ucieczka od osobowości. Oczywiście jed-
nak, tylko ci, co posiadają osobowość i emocje, wiedzą, co znaczy chcieć od nich uciec" 
(Tradition and Individual Talent), [s. 179] 

Paradoksalnie jednak, uczynienie właśnie z języka głównego bohatera wiersza, 
drążenie jego nie tylko referencjalnych, ale i autoreferencjalnych możliwości 
musiało po jakimś czasie uczynić ze świątyni sztuki targowisko, a domenę księgi-
-świętego rytu rozszerzyć, tak ze zbliżyła się ona niebezpiecznie do znienawidzo-
nej gazety-symbolu konsumpcyjności, a z artysty-kapłana uczynić śmieszną, sta-
roświecką figurę retoryczną. Perloff powtarza za Michelem Baujourem: 

[...] dystynkcja pomiędzy dziennikarskim i artystycznym pisaniem jest wyłącznie ideolo-
giczna i nie dotrzymuje pola idei lingwistycznej i retorycznej doskonałości dzieła: wszyst-
ko staje się kwestią smaku i nawet ideologia musi przyznać, że wobec tego zły smak może 
stać się aksjologicznym panem na włościach. Takie zgorszenie, jak wiemy, miało już miej-
sce w wypadku futuryzmu, dadaizmu, surrealizmu, a jego konsekwencje są widoczne: pla-
kat i gazeta stały się synonimami artystyczności.12 

Problemy języka i jego użyć nie mogą ograniczać się do ideowo wyznaczonych 
terytoriów. Tym bardziej jeżeli wcześniej już należały do domeny artystycznej 
wypowiedzi literackiej, tak właśnie jak narracyjność. Poezja postmodernistyczna 
- bo Perloff nie waha się, pomimo problemów związanych z tym terminem, okre-
ślać tak (między innymi) poezji narracyjnej - chce przywrócić w swojej tematyce 
zagadnienia, które zostały z niej przez wysoką Modernę wykluczone: kwestie po-
lityczne, etyczne, historyczne, filozoficzne; co za tym idzie, poszerzyć swoje gra-
nice o to, co narracyjne, dydaktyczne,a komiczne, wykorzystywać wers i prozę, 
zachować kontakt, jak mówi Perloff „ze słowem i ze światem". Na gruncie pol-
skim, w związku z naszą nienormalną w ciągu XX wieku sytuacją polityczną, 
sprawa ta będzie się przedstawiać nieco inaczej. W naszej poezji zabrakło miejsca 
raczej właśnie dla tego, co autobiograficzne, nie polityczne - ale do tego jeszcze 
wrócimy. 

Zajmijmy się w tym miejscu, dla udokumentowania teoretycznego wywodu 
Perloff, jej interpretacją narracyjnego tekstu Franka O'Hary Poem. (Lana Turner 
has collapsed!). Wiersz podaję tutaj w tłumaczeniu Piotra Sommera1 3 . 

1 2 / M. Bau jour Short epiphanies: Two contextual Approaches to the French Prose Poem, cyt za: 
M. Perloff The Dance..., s. 180. 

O'Hara Wiersz. (Lana Turner ścięta z nóg!), w: Artykuły pochodzenia zagranicznego, s. 221. 



Orska Polska i świat. Nowojorskie historie i ... 

Lana Turner ścięta z nóg! 
Biegiem przed siebie co tchu i nagle 
zaczął padać deszcz i śnieg 
a tyś powiedział że to grad 
ale grad wali mocno po 
głowie więc to był naprawdę śnieg i 
deszcz i tak się spieszyłem na 
spotkanie z tobą ale ruch uliczny 
sprawował się zupełnie jak niebo 
i nagle widzę nagłówek 
LANA T U R N E R ŚCIĘTA Z NÓG! 
nie ma śniegu w Hollywood 
nie ma śniegu w Kalifornii 
bywałem na wielu przyjęciach 
i sprawowałem się naprawdę brzydko 
ale właściwie nigdy nie ścięło mnie z nóg 
ach Lano Turner kochamy cię wstań 

Pozwolę sobie w tym miejscu przetłumaczyć dłuższy fragment interpretacji 
wiersza 0 'Hary. Uważam to za konieczne dla zrozumienia metody twórczej amery-
kańskiego autora: 

Cudownie absurdalny wypadek obwieszczony w linijce otwierającej wiersz (co za 
świat, w którym taką „wiadomość" umieszcza się w nagłówkach codziennej prasy) został 
wciągnięty w liryczną materię dyskursu 0 ' H a r y w bardzo pomysłowy sposób. Ponieważ 
0 'Ha ra ; narracja, refleksyjna aktywność poszukująca „wiedzy"14 o przeszłych wypadkach 
i ich znaczeniu, przemieszcza momentalność einfühlungw kosmos [opowiadania - przyp. 
mój, J.O.] [...]. Bowiem w tym miejscu zdarzenie (czy raczej pseudo-zdarzenie-znamy je 
przecież tylko z nagłówka w gazecie) pozwala poecie, co prawda w komiczny sposób, odna-
leźć własne miejsce we wszechświecie. Życie, jakie znamy, jest z natury chaotyczne - na-
wet wiersz nagromadzając swoje parataktyczne struktury (łączniki to - i . . . , a l e . . . , 
w i ę c . . . , i . . .), przelewając się zdaniami przez wersy i podążając na jednym oddechu do 
komicznego finału, sugeruje pomieszanie. Galopującemu poecie, semantycznie i syntak-
tycznie, odpowiadają deszcz, śnieg, a może nawet (jak twierdzi mylnie jego przyjaciel) 
grad; chaos stosuje się niemalże do jakiegoś z góry założonego projektu: r u c h 
u l i c z n y / s p r a w o w a ł s i ę z u p e ł n i e t a k j a k n i e b o . Samo jednak 

14,/ Wcześniej autorka dokonuje analizy etymologicznej słowa narracja, wykazując że 
łacińskie narrare (opowiadać) jest pokrewne imiesłowowemu przymiotnikowi gnarus 
(znający, wiedzący, będący ekspertem w). Oba pochodzą zaś od indoeuropejskiegogna 
(wiedzieć) - stanowią więc bliską rodzinę z łacińskim cognoscere (poznawać) i greckim 
gignoskein i gnosis. „Narracyjność jest więc raczej odpowiednim określeniem dla 
refleksyjnej aktywności, która poszukuje «wiedzy» (nawet w jej rytualnym aspekcie 
posiadania gnosis) o przeszłych wypadkach i ich znaczeniu" - M. Perloff The Dance..., 
s. 157. 
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główne wydarzenie - upadek gwiazdki hollywoodzkiej - jest w jakiś sposób uspokajające, 
nadaje chaosowi życia poety pewną perspektywę: 

nie ma śniegu w Hollywood 
nie ma deszczu w Kalifornii 
bywałem na wielu przyjęciach 
i sprawowałem się naprawdę brzydko 
ale właściwie nigdy nie ścięło mnie z nóg 

Usłyszeć historię Lany Turner to jak tryumf nad przypadkowością; tak więc poeta 
pobłażliwie zwraca się do Lany Turner, deklarując: a c h L a n o T u r n e r k o c h a -
m y c i ę w s t a ń . 

Zauważmy, jak ten fragment sugeruje różne możliwości wyjaśnienia historii Lany Tur-
ner. Może „ścięło ją z nóg", bo po prostu była pijana - nie upaść, będąc w stanie upojenia, 
to w wypadku 0 ' H a r y rodzaj zwycięstwa. A może ktoś gwiazdę źle potraktował (nikt na 
przykład nie przewrócił naszego narratora, kiedy śpieszy, wymijając zatory na drodze, by 
spotkać się z przyjacielem i opowiedzieć mu o Lanie) i dlatego należy jej się zapewnienie: 
k o c h a m y c i ę . Ale O'Hara nie rozwija swojej opowieści w żadnym z tych kierunków. 
I to jest właśnie istota jego poetyckiej strategii. W tym miejscu i gdzie indziej jego narra-
cja jest tylko aluzją do prawdziwego opowiadania. R z e c z n a j w a ż n i e j s z a - j a k 
mówi w Fantazji - o p o w i e d z i e ć h i s t o r y j k ę . / T o n i e m a l / b a r d z o 
w a ż n e 1 5 - a potem wywrócić fragmenty opowiadania na drugą stronę, tak by wszystkie 
ich możliwe znaczenia skierowane były na osobę autora [opowiadającego - przyp. mój, 
JO . ] . 

Staram się tu pokazać, że historia, kiedy ponownie pojawia się w poezji postmoderni-
stycznej, nie jest już dobrze wypieczonym arystotelejskim mythos [...] ale punktem odnie-
sienia, drogą aluzji, źródłem parodii [...]. Opowiedzieć historię znaczy odnaleźć sposób -
może aktualnie jedyny - poznania własnego świata. Ale w oczach wielu naszych poetów, 
jak w oczach wielu naszych twórców fikcji, świat po prostu - rzeczywiście nie powinien -
nie buduje żadnych sensów. Gnoza-narracja musi pozostać więc fragmentaryczna. Poeta 
zawodzi nasze oczekiwanie jakiegoś rozwiązania, zamknięcia opowiadania („Bo w zasa-
dzie co tak naprawdę przydarzyło się Lanie Turner?") i właśnie dzięki temu skupia naszą 
uwagę na samych narracyjnych kodach, stawia je pod znakiem zapytania, [s. 160-161] 

J a k w i d z i m y , sposób , w jaki w e r s „ p o s t m o d e r n i s t y c z n y " p r z y s w a j a sobie n a r r a -
cję , g a t u n e k o p o w i a d a n i a , jest dość c h a r a k t e r y s t y c z n y . M o ż n a b y p o w i e d z i e ć , że 
p o d o b n i e j ak w p r z y p a d k u p a r o d i i , p o d m i o t o p o w i a d a j ą c y z a r ó w n o p o d t r z y m u j e , 
jak i k w e s t i o n u j e m o ż l i w o ś ć o s a d z e n i a s ię w świec ie , z r o z u m i e n i a jego i s to ty d z i ę -
ki o p o w i e d z e n i u f abu ły . O p o w i e ś ć , w oczywis ty s p o s ó b z b l i ż o n a w t y m m i e j s c u d o 
re lac j i d z i e n n i k o w e j , jest m i m e t y c z n a - p r z e d s t a w i a j ak i ś o g ó l n y z r ą b w y d a r z e ń , 
u ł o ż o n y w a r b i t r a l n i e o k r e ś l o n y m p o r z ą d k u , p o d a n y d o w i e r z e n i a , s t y l i z o w a n y na 
a u t e n t y k . Ale w r ó w n i e oczywis ty s p o s ó b od mimesis s ię o d c i n a , d e m a s k u j ą c swą li-

1 5 / Fragment w tłumaczeniu P. Sommera, w: Artykuły pochodzenia zagranicznego, s. 224. 
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terackość - bo przecież jest właśnie tylko ogólnym zrębem wydarzeń, ułożonym 
w arbitralnym porządku. Porządku stanowiącym iluzję opowiadania - jednej 
z najstarszych form literackich. Podobnie przedstawia się, wobec tego dziwnego 
aliażu narracji i liryki, problematyka wiersza. Podział na linijki jest oczywisty, 
tytuł brzmi właśnie Wiersz, opowiadanie, ponieważ fragmentaryczne, nie sku-
piające się wokół jakiegoś finalnego rozwiązania, nie posiadające prawdziwego 
początku i końca, ani nie kreujące żadnej składającej się w jedno całości - co wię-
cej, jak zauważa Perloff, posiadające wiele możliwych, ale porzuconych przez pod-
miot, rozwinięć - może być wyinterpretowane jako wyznanie lub modernistyczny 
obraz poetycki. Jednak próżno by doszukiwać się w nim jakiejkolwiek symbolicz-
ności, a podział na linijki walczy o lepsze z narracyjnym zdaniem. Podmiot rów-
nież nie funkcjonuje w wierszu jak zwykły podmiot liryczny - raczej ukrywa się za 
własnym opowiadaniem, jest wyłącznie jego pierwszą osobą - nie kreuje się na 
twórcę (autotematyzmy są jednak w poezji 0 ' H a r y częste). Mimetyczność zostaje 
zakwestionowana przez literackość, liryczność osobistej wypowiedzi - mimo iż 
samo wskazanie na nią to próba naśladowania - toku myśli, skojarzeń, rozwoju sy-
tuacji. Estetyczność, literackość, niezależność wiersza, zawsze najbardziej nobili-
tująca tę formę wyrazu, zostaje zakwestionowana przez wprowadzenie w nią formy 
mimetycznej - nie ekspresyjnej, usadzającej niejako znaczenia słów na miejscu, 
ściągającej na ziemię potencjalną jego abstrakcyjność. Kto jednak jest w stanie po-
wiedzieć, co tak naprawdę ten wiersz znaczy i czym jest, poza tym, że na pewno 
czytanie go sprawia przyjemność, bo stanowi przykuwający uwagę splot zdań? Jed-
nak, mimo iż może nie zostało powiedziane nic ważnego, na pewno kontakt „ze 
słowem i ze światem" został podtrzymany. W rozmowie Z Andr Bleikstern, prze-
drukowanej w „Czasie Kultury", John Ashbery powiedział: 

Moja poezja dąży w kierunku konstrukcji gromadzącej doświadczenie wszystkich. 
Można tu znaleźć wiele różnych głosów, wiele różnych tonów - od filozoficznego, czasem 
dziwnie filozoficznego, po wulgarny, od romantycznego po dziennikarski czy pseudonau-
kowy. Chciałbym połączyć te głosy w coś, co Merleau Ponty nazwał „prozą świata" [...] 
Moim pragnieniem jest demokratyzacja wszystkich form wypowiedzi - taka myśl, która 
przychodzi gdzieś z daleka, może z Democratic Vistas Whitmana, myśl, że wszystkie formy 
wyrazu, i te najbardziej prymitywne, i te najbardziej wyszukane, w równym stopniu 
zasługują na naszą uwagę. Wydaje mi się, że postmodernizm to trochę to . . . 1 6 

„Nowa" poezja polska jest bogata w wiele języków i sposobów pisania. Tym, co 
wydaje się wiązać jej dykcję z wcześniej przeze mnie wspomnianą poetyką amery-
kańską (i nie tylko) jest szersza tendencja do wprowadzania żywiołu narracji do 
wypowiedzi lirycznej i budowanie podstawowej linii napięcia pomiędzy tymi dwo-
ma mediami wypowiedzi literackiej, ustalenie pomiędzy nimi w wierszu takich 

16/ Nie brać szturmem nieba, z J. Ashberym rozmawiał A. Bleikstern, „Czas Kultury" 1993 
nr 4, s. 74-76. 
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stosunków, by sobie niejako wzajemnie przeszkadzały. Jednocześnie pomieszczo-
ne w jednej formie, budują one nowy rodzaj harmonii , zapożyczającej się zarówno 
w narracji, jak liryce, i jakoś godzącej ich odmienne zadania. Z dwóch zmąconych 
gatunków powstaje trzeci. 

Jak wcześniej wspominałam, wpływ amerykańskiej poet's prose na modele po-
etyk kreowane w latach dziewięćdziesiątych nie jest zjawiskiem z rzędu cudow-
nych objawień. Poezja polska była przygotowana na zaadaptowanie i przyswojenie 
takiego sposobu pisania. Ze względu na naszą skomplikowaną sytuację polityczną, 
historyczną i socjalną polska liryka przed- i powojenna zawsze była głęboko 
związana z rzeczywistością zewnętrzną. Określenie stosunku tworzącego podmio-
tu właśnie do sytuacji pozaliterackich było w zasadzie zawsze podstawowym wy-
znacznikiem budowania poetyckich modeli. Wyjątkami na tym tle były zapewne 
takie poetyki jak Przybosiowa czy Iwaszkiewiczowa. Nie było w Polsce w zasadzie 
wysokiej, wyabstrahowanej z realności wysokiej moderny, czystej poezji, która tak 
jak w twórczości anglosaskiej mogłaby podążać za hasłem: The Poem should not 
mean/ but be - W i e r s z n i e p o w i n i e n z n a c z y ć / l e c z b y ć i sam 
ten fakt doskonale przygotował grunt dla zakorzenienia się gatunków mieszanych. 
Na pewno jednym z ważnych zjawisk, które zapowiadało nowe modele pisania lat 
dziewięćdziesiątych, była twórczość Nowej Fali - wykorzystującej zarówno awan-
gardowe eksperymenty Peipera, jak i pragnącej przede wszystkim „przedstawić 
świat" - między innymi przez wprowadzenie w język liryki idiolektów mowy po-
tocznej, formy notatki prasowej, cytatu z prasy itp. Innym czynnikiem, który przy-
czynił się do reformy rozumienia poezji, była strategia poetycka zaprojektowana 
przez Mirona Białoszewskiego. Nie można też pominąć faktu, iż pierwszym nowo-
czesnym poetą wykorzystującym formy sylwiczne był Czesław Miłosz. Oraz że nie 
ma poezji bardziej autotematycznej, eksperymentującej przy tym na języku, niż 
poezja Tadeusza Różewicza, twórcy polskiego lirycznego kolażu. A także, że swój 
niewątpliwy udział w opisywanym tutaj procesie miała swobodna, elegancko iro-
niczna fraza Wisławy Szymborskiej i tendencja poetki do wytrącania pojęć, ze-
społów znaczeń z kontekstów, w jakich przywykliśmy je odbierać. Ważne jest, for-
malnie najbliższe może nowej poezji, doświadczenie związane z prozą autotema-
tyczną. 

Gra przerzutnią, fragmentaryzacja, prze-pisywanie, wiersz wolny, zdaniowy, 
wykorzystywanie rożnych form i gatunków - takich, które wiersz wyzwalają, i ta-
kich, które go krępują (jak na przykład bardzo popularna sestyna), autotematyzm, 
narracyjność, autobiografizm, wykorzystywanie konwencjonalnych fabuł i tema-
tów (od miłości - Jacek Podsiadło, do polityki - wczesny Marcin Świetlicki) - to 
korzystanie ze wszystkich w zasadzie dostępnych tradycji literackich: zarówno 
klasycznej, awangardowej, jak i romantycznej. Jednak ewolucja w polskiej poezji 
nie polegała na przyswojeniu sobie różnych gatunków: mimetycznych i niemime-
tycznych. Mimo iż sprawy języka rzadko były w powojennej liryce naszego kraju 
na pierwszym miejscu - zajmowały je raczej zwykle kwestie etyczne, filozoficzne 
i historyczne - musiała ona, z odmiennych przyczyn, uczynić krok, który doprowa-
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dził do zmian podobnych do tych, które, wedlug Marjorie Perloff, miały miejsce 
w poetyce wysokiej moderny anglosaskiej. Ewolucja wiersza modernistycznego za-
kończyła się zerwaniem z romantyczną jeszcze wizją dzieła i pisarza. Skrajnym 
odideologizowaniem obydwu wartości - pisarza jako kapłana i dzieła jako święte-
go rytu. Wobec bogactwa rzeczywistości i wielu możliwości oraz języków, w jakich 
można o niej opowiedzieć, nie warto było utrzymywać ideologicznego podziału na 
tematy bardziej i mniej godne poezji, lepsze i gorsze, mniej i bardziej ważne.. . To 
odideologizowanie zaczyna się na pewno gdzieś w okolicach poetyki Mirona 
Białoszewskiego; niewątpliwie było ono znaczącym wyznacznikiem linii twórczej 
wykreowanej m.in. przez Bohdana Zadurę i Piotra Sommera. 

W Tekstowym świecie, w rozdziale pod tytułem Literatura postmodernistyczna a mi-
mesis, Ryszard Nycz wyznacza dwa podstawowe, negatywne układy odniesienia dla 
tendencji postmodernistycznej. Są to, z jednej strony, praktyki awangardowe: 

Obiektem krytycznej refleksji są tu [...] nie tyle poszczególne techniki czy „wynalazki" 
nowoczesnej literatury, co raczej ogólne cechy, jej status i funkcje [...]. Chodzi tu więc 
0 stereotypowe, łączące pokrewne wątki myśli nowokrytycznej, fenomenologicznej 
1 strukturalistycznej pojęcie dzieła literackiego jako całości organicznej, autonomicznej 
struktury językowej o autoreferencjalnym charakterze, stanowiącej zamknięte symbolicz-
ne uniwersum, dzięki szczególnej semiotycznej organizacji formalno-znaczeniowej.17 

Jak wiemy, myśl dekonstruktywistyczna udowodniła, że nawet nasze struktury-
zujące narzędzia są zainfekowane »[...] pojęciami, procesami i mechanizmami, 
które miały być ponoć poddane zewnętrznej, bezstronnej analizie" . Stąd możli-
wy jest taki na przykład paradoks, by autotematyczny wtręt przeniesiony z dome-
ny poezji w domenę prozy stal się dowodem na autentyczność, nie sztuczność, au-
toreferencjalność wywodu. Drugim, negatywnym, punktem odniesienia jest 

[...] stary mimetyczny model realizmu oraz skojarzony z nim zespół poznawczych (refe-
rencyjnych, ekspresyjnych, naśladowczych) funkcji - model, który onegdaj był wszak 
pierwszym obiektem modernistycznej (w tradycyjnym znaczeniu) krytyki literatury.19 

Przejście od awangardowego do postmodernistycznego modelu literatury pole-
gało, według Nycza, przede wszystkim na przewartościowaniu pojęć dzieła i fikcji: 

Dawniej dzieło było autonomiczne, ponieważ stanowiło konstrukcję językową specjal-
nie „nadorganizowaną". Teraz nie może być autonomiczne, ponieważ jako wypowiedź ję-
zykowa jest nieuchronnie i niezbywalnie obciążone pozaautotelicznymi cechami i funk-
cjami językowej jednostki społecznej komunikacji . Autonomiczność dzieła gwarantowała 
dawniej także jego autoreferencjalność, tematyzująca szczególne językowe zorganizowa-
nie literackiej konstrukcji. Teraz ten sam mechanizm tematyzuje implicytnie obecne w te-

1 7 / R. Nycz Tekstowy świat, Warszawa 1993, s. 126. 
1 8 /Tamże, s. 130. 
1 9 / Tamże, s. 127. 
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kście pragmatyczne uwarunkowania aktu wypowiadania, jak i ogói intertekstualnych 
związków, w jakie dzieio jest uwikiane w kulturowym uniwersum dyskursu. Wreszcie fik-
cjonalność reprezentowanej rzeczywistości sygnalizowała dawniej odrębny ontologicznie 
status dzieła. Teraz natomiast, wobec uznania świata codziennego (a więc rzeczywistości 
zmediatyzowanej i współkształtowanej językowo) za główny przedmiot odniesienia, ta 
sama własność uznawana jest za cechę, którą tekst literacki podziela ze swym przedmio-
tem - co m.in. czyni fikcjonalność narzędziem poznania specjalnego rodzaju.2 0 

Opowiedzenie historii jest więc jedyną metodą poznania świata. Historie opo-
wiadane przez poetów lat dziewięćdziesiątych usiłują co prawda przełamywać 
swoje uzależnienie od natury dyskursu. Zawsze jednak będą uzmysławiać sobie 
i nam, że ucieczka od języka - jako wehikułu zarówno tradycyjnych wartości kul-
tury, jak i obrazu pragmatycznych uwarunkowań komunikacji - równie łatwo po-
padającego w konwencje, wyabstrahowane od wszelkiej realności, jak i nieustan-
nie zmieniającego się pod wpływem nowych socjolektów - jest niemożliwa. 

2°/Tamże, s. 131-132. 
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Rosa Lublin, bohaterka dwóch tworzących całość opowiadań Cynthii Ozick The 
Shawl i Rosa, polska Żydówka z zamożnej zasymilowanej rodziny mieszczańskiej, 
która nie może pogodzić się z zamknięciem w warszawskim getcie z rodzinami 
„Rabinowiczów i Finkelsteinów" posługującymi się „żargonem", jest wielbicielką 
poezji Juliana Tuwima. Tragicznym paradoksem staje się dla niej fakt, że ona, 
mówiąca piękną polszczyzną, zostaje skazana na zagładę w getcie, natomiast pro-
ści Polacy, którzy nawet nie słyszeli o Tuwimie, mogą chodzić swobodnie po stro-
nie aryjskiej. Naturalnie nie odmawia tym ostatnim prawa do polskości, ale cierpi 
na tym jej tożsamość, której sens nadawała dotąd właśnie owa upragniona, pie-
czołowicie pielęgnowana polskość. 

Tuwim nieprzypadkowo figuruje w tym tragiczno-ironicznym kontekście, sam 
jest bowiem przykładem niezwykle skomplikowanej tożsamości, w której zawiera 
się również nie zawsze odwzajemniana miłość do ojczyzny-polszczyzny. 

Stosunkowo już dość dobrze znane są w Polsce przedwojenne napaści na poetę 
ze strony polskich nacjonalistów, choćby to często cytowane stwierdzenie 
Władysława Rabskiego: „Tuwim nie pisze po polsku, tylko w polskim języku", czy 
wywody Zygmunta Wasilewskiego o „wampiryzmie poezji semickiej". Tuwima 
bardzo bolały te ataki i większość z nich odpierał w zdecydowanie emocjonalny 
sposób. Bronili go także inni poeci o zbliżonym do niego rodowodzie, np. Wittlin, 
Słonimski czy Samuel Imber, który w książce Asy czystej rasy obala w racjonalny 
sposób argumenty antysemickich krytyków, choć są one tak absurdalne, iż nie 
zasługują nawet na żadną polemikę. Z kolei Słonimski broni Tuwima przed ataka-
mi nacjonalistów żydowskich zarzucających mu nie tylko zdradę, ale wręcz... an-
tysemityzm. Mniej wiadomo natomiast o stosunku do poety ze strony przeciwnych 
asymilacji, choć niekoniecznie nacjonalistycznych, kręgów twórców żydowskich. 
Kilka lat temu „NaGłos" (1992 nr 7) wydrukował rozmowę Philipa Rötha z I.B. 
Singerem, w której ten ostatni wypowiada się krytycznie na temat Brunona Schul-
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za oraz innych twórców pochodzenia żydowskiego, którzy porzucili swoje korze-
nie, język i kulturę na rzecz polskości. Wątek ten pojawia się także w innych wypo-
wiedziach Singera. 

Jeszcze mniej znane są natomiast dzieje recepcji twórczości i osoby Tuwima 
w Izraelu, skomplikowanej, często wrogiej i naładowanej emocjami. O tej właśnie 
trudnej obecności w języku hebrajskim traktuje mała, lecz jakże fascynująca 
książeczka Ryszarda Lówa1. Jest to drugie, uzupełnione wydanie, ale pierwsze wy-
danie w Polsce, bowiem wersja z 1993 roku ukazała się w Izraelu, a intencją jej było 
m.in. uczczenie przypadającej w 1994 roku setnej rocznicy urodzin poety. 

Większość szkiców zawartych w zbiorku ukazała się wcześniej w wychodzącej 
w Izraelu gazecie w języku polskim, „Nowiny Kurier" oraz w „Literaturze na Świe-
cie" i „Zeszytach Literackich". Dobrze jednak, że teraz zostały razem zebrane, 
opatrzone notami biograficznymi i przypisami. Bogata jak na tak niewielką 
książeczkę dokumentacja, wielka ilość informacji i konkretnych faktów jest cenna 
dla każdego, komu bliska jest poezja Tuwima, a także cały krąg pokrewnych mu 
twórców. Wiele też mówi o problemach asymilacji, który to temat wbrew pozorom 
nie jest aż tak dobrze w Polsce znany. Na fali zainteresowania kulturą żydowską 
więcej publikacji dotyczy Żydów ze sztetl niż ze spolonizowanych środowisk du-
żych miast. Zwrócił na to ostatnio uwagę między innymi Stanisław Ehrlich, opi-
sując dzieje własnej zasymilowanej rodziny (zob.: Żydowie polscy. Dylemat ortodoksji 
i asymilacji, „Tygodnik Powszechny" 1997 nr 4). 

Poszczególne szkice poświęcone są przekładom twórczości Tuwima na język he-
brajski, recepcji w Izraelu, nielicznym izraelskim kontaktom poety. Low wyróżnia 
dwie główne fazy recepcji: za życia oraz po śmierci poety. W latach 1923-1995 uka-
zało się w sumie po hebrajsku dwieście wierszy Tuwima. Najczęściej tłumaczonym 
(dziewięć razy!) był wiersz Żydek, wprawdzie niezbyt pasujący do przeważających 
w tym kraju, zwłaszcza po wojnie, idei syjonistycznych, ale w największym stopniu 
wyrażający identyfikację autora ze swoim żydostwem. Natomiast najwięcej pisano 
w Izraelu o Tuwimie w latach czterdziestych, po ogłoszeniu przez niego słynnego 
manifestu My, Żydzi polscy. 

Bardzo ciekawie przedstawia się recepcja twórczości poetyckiej dla dzieci. Jak 
zauważa Low, Tuwim niewątpliwie miał swój udział w kształtowaniu wyobraźni 
dzieci izraelskich. Co ciekawe, jego wiersze „rolę swoją spełniały przy rozmyślnej 
pomocy rodziców, którzy swoje izraelskie dzieci chcieli zapoznać - w tłumaczeniu 
- z tekstami, na których - w oryginale - wyrośli sami" (s. 14). Na pewno wiersze dla 
dzieci tracą w przekładzie jeszcze więcej niż twórczość dla dorosłych, choćby ze 
względu na zdrobnienia, gry słów i specyficzny rytm nie zawsze możliwy do odda-
nia w języku hebrajskim, ale można podobnie powiedzieć o większości poezji, 
a zwłaszcza tak muzycznej jak Tuwima. 

Wybór zawiera również fragmenty z dziennika Leiba Jaffe, poświęcone Tuwi-
mowi i jego żonie, listy Tuwimów do Jaffego oraz korespondencję z zamieszkałą 

R. Low Hebrajska obecność Juliana Tuwima, Oficyna Bibliofilów, Łódź 1996, s. 76. 
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w Izraelu rodziną. Część korespondencji pochodzi z końca 1939 roku, z okresu wę-
drówki Tuwimów przez Rumunię do Paryża i Porto w Portugalii. Leib Jaffe, po-
chodzący z Grodna poeta piszący po rosyjsku, hebrajsku i żydowsku, związany sil-
nie z ruchem syjonistycznym, mimo zupełnie innego zaplecza ideowego, a może 
właśnie dlatego, wydaje się doskonale rozumieć tragiczne położenie Tuwima. Po 
jednych z odwiedzin charakteryzuje dom poety jako miejsce, w którym obserwuje 
„katusze żydowskiej asymilacji". A po wizycie w czerwcu 1936 roku określa Julia-
na i Stefanię Tuwimów mianem „ludzi na rozdrożu, ludzi bezradn[ych] i zdepry-
mowanych] w sytuacji bez wyjścia. W rezultacie wychowania, jakie otrzymali 
w rodzinnym domu, oddalili się od swojego narodu, zaś naród obcy, któremu odda-
li duszę, każdą kroplę krwi - odtrąca ich" (s. 38). 

Tuwim jeszcze przed wojną planował wyjazd do Palestyny, ale nigdy do niego 
nie doszło. O jego zaangażowaniu pod koniec życia w sprawy nowo powstałego 
państwa świadczy jednak jego działalność w polskim Towarzystwie Przyjaciół 
Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, którego był prezesem od 1948 do 1950 
roku, kiedy to ze względów politycznych organizację tę rozwiązano. Można tu do-
dać, że samo nazwisko wiąże go symbolicznie z literaturą i kulturą jidysz. Siedem-
nastowieczna autorka techin, modlitw pisanych w języku żydowskim, figuruje 
w historii literatury żydowskiej jako Sara, córka Tuwima. 

Więcej na temat powojennego zainteresowania poety Izraelem, a także zaanga-
żowania w sprawę utworzenia katedry historii Żydów w Polsce na Uniwersytecie 
Hebrajskim można przeczytać we wspomnianej przez Löwa publikacji inaugu-
rującej w 1984 roku działalność Centrum Badania Historii i Kultury Żydów Pol-
skich na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (wznowionej w Polsce w 1993 
roku przez Fundację „Shalom"). Składa się ona ze wstępu Chone Shmeruka w ję-
zyku angielskim oraz z utworów Zydek, My, Żydzi polscy oraz Pomnik i mogiła w pol-
skim oryginale oraz w językach angielskim, jidysz i hebrajskim. Zawiera także 
faksymile rękopisu oraz maszynopisu My, Żydzi polscy z poprawkami autora, a tak-
że reprodukcje dwóch krótkich listów związanych z publikacją tekstu w 1944 roku. 
Tekst ten, jakże ważny, a niemal zupełnie nie znany w Polsce (wspomina o nim je-
dynie Artur Sandauer), pomijany ze względów politycznych przez biografów, zo-
stał napisany na emigracji w Ameryce, w rok po powstaniu w getcie warszawskim 
i zadedykowany „Matce w Polsce lub najukochańszemu Jej cieniowi". W tekście 
tym poeta próbuje wyjaśnić, dlaczego czuje się Polakiem, a dlaczego Żydem. 
Stwierdza, że jest Polakiem, 

ho tak [mu] się podoba.. . P o l a k - b o się w Polsce urodziłem, wzrosłem, wychowałem, 
nauczyłem; bo w Polsce bytem szczęśliwy i nieszczęśliwy; bo z wygnania chcę koniecznie 
wrócić do Polski, choćby mi gdzie indziej rajskie rozkosze zapewniono. 

Jednocześnie jest Żydem gtównie poprzez męczeństwo doznane przez ten naród 
w czasie wojny. Odwołując się do opasek z gwiazdą Dawida noszonych w getcie, pi-
sze, że wierzy w przyszłą Polskę, 
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w której ta gwiazda, ta z opasek, stanie się jednym z najwyższych odznaczeń, udzielanych 
najwaleczniejszym żołnierzom i oficerom polskim... I będzie w Warszawie, i w każdym in-
nym mieście polskim, pozostawiony, utrwalony i konserwowany jakiś fragment getta 
w niezmienionej postaci, tak jak go zastaniemy, w całej zgrozie zgliszcz i zniszczenia.. . 
Kościołowi narodowych pamiątek przybędzie jeszcze jedna. Będziemy tam prowadzić 
dzieci i opowiadać o najpotworniejszym w dziejach świata męczeństwie ludzi. W centrum 
tego pomnika. . . płonąć będzie nigdy nie gasnący ogień. Przechodnie będą zdejmować 
przed nim kapelusze. A kto chrześcijanin - przeżegna się znakiem krzyża. 

W kontekście późniejszych wydarzeń tragicznie brzmią te słowa i różnie można 
je interpretować. Co leży u ich podstaw: idealizm, rozpacz, nadzieja za wszelką 
cenę? Poeta najwyraźniej chciał udowodnić, że możliwe jest bycie Żydem i Pola-
kiem zarazem, a co więcej, akceptacja tego stanu w oczach innych. Jak zauważa 
Low, „koncepcja tego rodzaju eksplikacji budzić musiała od razu niepokojące pyta-
nia, a widoki na akceptację przez którąkolwiek ze stron - niewielkie. Co również 
wiadomo - aprobaty żadnej z nich nie otrzymała" (s. 17). Rzeczywistość powojenna 
w Polsce oscylowała raczej pomiędzy oficjalnym zacieraniem różnic między losem 
Żydów a Polaków, a nieoficjalnym konkurowaniem obu stron o prymat w męczeń-
stwie. Żydów natomiast, zwłaszcza tych w Izraelu, musiało też oprócz naiwności po-
litycznej razić duże przesiąknięcie terminologią chrześcijańską. Nic dziwnego za-
tem, że tekst ten byi przemilczany jako niewygodny w powojennej Polsce - zresztą, 
poeta stale miał wówczas kłopoty z cenzurą. Można więc traktować ten pisany na 
gorąco manifest jako wyznanie sporządzone ku pokrzepieniu serc, a zwłaszcza 
własnego serca. Widać też w zastosowanej przez niego retoryce, jak mocno przesiąkł 
chrześcijańskim światopoglądem, bowiem próbuje znaleźć sens w męczeństwie, dla 
którego z punktu widzenia judaizmu trudno wskazać uzasadnienie. 

Nie jest to z pewnością jeden z najlepszych tekstów Tuwima, ale na pewno jeden 
z najważniejszych dla zrozumienia jego skomplikowanej biografii. Manifest ten 
stanowi bowiem przede wszystkim wyraz osobistych urazów i obsesji, a brzmi tra-
gicznie w obliczu dalszej historii, kiedy za własnym przyzwoleniem, w wyniku po-
litycznej naiwności ten w istocie apolityczny artysta zostaje wykorzystany przez 
władze komunistyczne. Myślał, że w ,,demokratycznej"(!) Polsce rozprawi się 
wreszcie ze swoimi dawnymi przeciwnikami, a tymczasem oni, w nowym układzie 
sil, albo sami stali się męczennikami, albo zostali przygarnięci przez komunistów. 
Tuwim na pewno nie miał zmysłu politycznego, przede wszystkim byl bardzo wra-
żliwym, czy nawet przewrażliwionym, na swoim punkcie poetą. Jego życie, które 
aż się prosi o pełne i pozbawione przemilczeń i przekłamań opracowanie, jak mało 
które oddaje sytuację zasymilowanego Żyda, rozpaczliwie szukającego własnego 
miejsca. Choć nie jestem zwolenniczką nadużywania psychoanalizy w badaniach 
literackich, wydaje mi się, że w przypadku Tuwima stosowana rozsądnie mogłaby 
pomóc, podobnie jak to ma miejsce w najnowszych biografiach dwóch innych pol-
skich Żydów - Jerzego Kosińskiego pióra Jamesa Parka Sloana i Isaaca Bashevisa 
Singera, napisanej przez Janet Hadda. 



Adamczyk-Garbowska Trudna obecność 

Ktoś może powiedzieć, że przesadzam z tym żydowskim wątkiem u Tuwima. 
Rzeczywiście, czytając opracowania z okresu PRL, np. popularną biografię Moni-
ki Warneńskie j z 1975 i naukową monograf ię Jadwigi Sawickiej z 1986 roku, wyda-
je się, że nie ma on wielkiego znaczenia. W pseudopensjonarskie j książce Warneń-
skiej, będącej przede wszystkim odbiciem epoki, w której została napisana, Tuwim 
to uroczy „czarodziej", zaś Sawicka pozwala nam jedynie coś niecoś odnaleźć mię-
dzy wierszami. Także w s tud ium Tadeusza Maklesa Wobec ojczyzny. O ojczyznach 
ziemskich i idealnych w twórczości Juliana Tuwima (1987) wątek żydowski, choć niby 
oczywisty, też jest właściwie nieobecny, a pojawia się dopiero w wydanych już w in-
nej epoce Rozmowach z Tuwimem (1994). Jedynym chyba wyjątkiem są szkice San-
dauera. Jeden z najlepszych znanych mi tekstów o poecie, Politics and Poetry: The 
Case of Julian Tuwim Magnusa J. Kryńskiego („The Polish Review" 1974 nr 4), uka-
zujący cały jego dramat jako człowieka i artysty tak przed, w czasie, jak i po wojnie, 
nie został chyba nigdy przet łumaczony na język polski. 

Tyle dygresji, dygresji zainspirowanych małą książeczką, która - jak autor za-
znacza we wstępie - ma charakter głównie informacyjny. Ale zawarte w niej infor-
macje budzą tak wiele refleksji , że aż t rudno uwierzyć, iż tyle esencji może kryć się 
na niespełna osiemdziesięciu stronach niewielkiego formatu . 

Monika ADAMCZYK-GARBOWSKA 



W poszukiwaniu prawdy o kłamstwie 

Książka Jolanty Antas1 to pierwsze w Polsce (i - o ile się orientuję - jedno z nie-
wielu na świecie) monograficzne opracowanie problematyki kłamstwa i kłamania. 
Podtytuł tej monografii tylko częściowo oddaje jej interdyscyplinarny charakter; 
semantyka i (zwłaszcza) pragmatyka językoznawcza stanowią bowiem najważniej-
sze, ale przecież nie jedyne dziedziny badawcze, w ramach których autorka rozpa-
truje interesujące ją kwestie. W swych dociekaniach bierze również pod uwagę 
dyskusje i ustalenia logiki, filozofii języka, retoryki, socjologii i psychologii - z za-
kresu komunikacji międzyludzkiej i zjawisk interakcji mownej oraz komunikacji 
niewerbalnej. Nie sprawia to jednak wrażenia chaosu metodologiczno-terminolo-
gicznego. Poszczególne części pracy poświęcone są wyraźnie określonym aspek-
tom badanego zjawiska - zgodnie ze wstępnym założeniem, że kłamstwa nie moż-
na zrozumieć i opisać, jeśli nie dostrzega się jego wielowymiarowości - a kolejne 
rozdziały w sposób oczywisty wyrastają z poprzednich. Czytelnik, nawet ten gorzej 
przygotowany teoretycznie, ma szansę uczestniczyć w poszukiwaniach Antas, 
gdyż istotniejsze z wykorzystanych koncepcji zostały pokrótce omówione. Drogę 
poszukiwań wyznaczają zadawane pytania: każde następne jest pochodną próby 
odpowiedzi na wcześniejsze. 

W rozdziale pierwszym, pod znamiennym tytułem Trud kłamania. Z punktu wi-
dzenia rachunku prawdopodobieństwa, autorka stara się wskazać przyczyny, które 
sprawiają, że kłamanie - w opinii powszechnej - jest trudniejsze od mówienia 
prawdy. Rachunek prawdopodobieństwa pozwala unaocznić, iż z jednej strony 
osoba kłamiąca jest w sytuacji łatwiejszej niż odbiorca jej słów, zna bowiem war-
tość wszystkich wygłaszanych przez siebie sądów i musi zadbać o niesprzeczność 
jedynie w podzbiorach, w których skład wchodzą sądy kłamliwe. Odbiorca nato-

J. Antas O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Kraków, Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas" 1999, s. 346. 
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miast, chcąc wykryć kłamstwo, zmuszony jest do rozpatrzenia wszystkich możli-
wych kombinacji sądów. Z drugiej jednak strony kłamstwo wymaga od kłamiącego 
wysiłku intelektualnego, ponieważ musi on zapanować nad „kontekstem fikcjo-
nalnym", nad zbiorem konsekwencji, powstającym w wyniku „projektowania 
świata". Komunikowanie językowe polega przecież nie tylko na przekazywaniu in-
formacji wprost. Jest jeszcze cala sfera treści presuponowanych i implikowanych; 
różnego rodzaju bodźce inferencji uruchamiają wnioskowania zależne zarówno od 
sytuacji pragmatycznej, jak też od wiedzy czy przeświadczeń odbiorcy. Pobudze-
nie wyobraźni i zdolności kreatywnych stanowi zatem zaledwie warunek wstępny 
kłamstwa, niezbędne jest również - jak to nazywa Antas - rozumowanie seman-
tyczne. Aby utrzymać konsekwencje świata semantycznego, stworzonego przez 
kłamstwo, nadawca musi owe konsekwencje utrwalić mentalnie (normalnie, tzn. 
w wypadku wypowiedzi niekłamliwych, są one po prostu dane językowo), niejed-
nokrotnie też musi się uciekać do następnych kłamstw, ciągle czuwając nad tym, 
jak jego tekst może być zrozumiany przez odbiorcę. 

Użyte w książce określenie „kontekst fikcjonalny" zdaje się sugerować bliskość 
kłamstwa i fikcji, w następnym rozdziale (Kłamstwo a fikcja. O dwóch trybach refe-
rencjalnych) badaczka przekonująco jednak dowodzi, że różnią się one w sposób za-
sadniczy. Kłamstwo bowiem może2 wykorzystywać pewne chwyty fikcji, ale bazuje 
na innym mechanizmie referencjalnym niż fikcja. W pierwszym wypadku jest to 
tryb orzekania, podstawowy, naturalny tryb językowych odniesień, zasadzający się 
na opisie przedmiotów i faktów realnych przez przybliżające je predykacje, do-
tyczące własności lub relacji; w drugim - tryb wyznaczania, w którym odniesienie 
nie jest rzeczywiste bądź w ogóle go nie ma, zostaje wyznaczone przez „wiązkę pre-
dykatów" (że posłużę się sformułowaniem Kripkego). Oba tryby opierają się na 
odmiennych wymiarach mentalnych i w konsekwencji - na odmiennych techni-
kach określania „ontologii" semantycznych. Oddajmy głos autorce: 

[...] wyznaczanie jest zasadą mentalnego ustanawiania „faktu", t j . konstruowania bytu 
fikcjonalnego, które dokonuje się przez skończoną, zamkniętą liczbę orzekań, co z kolei 
pozwala - właśnie dzięki arbitralności tych orzekań i skończonej ich liczbie - dokonać 
mentalnego „uidentycznienia" bytu fikcjonalnego „jako istniejącego" (uczynienia iden-
tycznym) na mocy tych orzekań i w ich obszarze. [...] Inaczej rzecz się ma z referencją 
orzekaną. Tu działa złącze percepcyjne, a więc i nieskończoność odniesień. Aby jednak ja-
koś fakt opisać, musimy go zidentyfikować, tj. wyjąć z otoczenia percepcyjnego i ustatycz-
nić (zatrzymać akt). Funkcją owej identyfikacji jest slowo-etykietka rzeczy widzianej3 

w takiej a takiej relacji figury i tła, czyli etykietka tak oto wyprofilowana, by ująć rzecz ję-
zykiem kognitywizmu. [s. 46] 

2 / Może, ale nie musi, zdarzają się przecież kłamstwa oparte na prawdzie semantycznej 
(która nie jest tożsama z prawdą pragmatyczną!), powstające w wyniku przekroczenia 
warunków kontekstualnych i intencjonalnych. 

W oryginale „widziana", ale sądzę, że to błąd drukarski. 
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Istotę kłamstwa stanowiłaby zatem zmiana perspektywy figury i tła, czyli mo-
dyfikacja semantyczna konturu faktu (rzeczy, zdarzenia itd.), dokonywana przez 
nowe aspektowanie lub nowe profilowanie. 

Różnicę między fikcją a kłamstwem da się także wyjaśnić w kategoriach aktów 
mowy. Twórca fikcji ukierunkowuje swe działanie nie na skutki prawdziwościo-
we, lecz na ekspresywno-impresywne, jego intencją nie jest oszukanie odbiorcy. 
Kłamstwo natomiast jest aktem udawania i naśladowania prawdy, nakierowanym 
na konkretnego odbiorcę, zakładającym określone skutki prawdziwościowe. Wy-
zyskując rozróżnienie, wprowadzone przez Searle'a dla aktów obietnicy i groźby, 
badaczka określa tworzenie fikcji jako „robienie czegoś dla ciebie i za twoim 
przyzwoleniem", kłamstwo zaś (oprócz tzw. kłamstwa grzecznościowego) jako 
„robienie czegoś tobie (i z tobą) i to bez twojego przyzwolenia" (s. 67). W wypad-
ku fikcji odbiorca staje się swego rodzaju wspólnikiem nadawcy. Nic takiego się 
nie dzieje w sytuacji kłamania: powodzenie tego aktu wręcz wymaga, by odbiorca 
nie rozpoznał intencji nadawcy. Jeśli jednak różnice ontologiczno-epistemiczne 
i illokucyjno-perlokucyjne między kłamstwem a fikcją są tak fundamentalne, czy 
zasadne jest twierdzenie Antas, że kłamstwo jest nadrzędne w stosunku do fikcji 
(s. 24)? 

Takich wątpliwości nie budzi określenie miejsca kłamstwa wobec pary „prawda 
- fałsz" (rozdział trzeci Kłamstwo a fałsz. Z punktu widzenia logiki). W pełni przeko-
nująca wydaje się konstatacja autorki (podzielającej w tej kwestii stanowisko nie-
których badaczy, np. Ireny Bellert), że semantyka logiczna oparta na klasycznym 
rachunku zdań, mimo niewątpliwej elegancji korespondencyjnej teorii prawdy, 
nie pozwala na skonstruowanie modelu prawdziwościowego, w którym mieściłoby 
się kłamstwo. Model taki musi również uwzględniać warunki kontekstu i postawy 
świadomościowe mówiącego. Już Bellertowa pokazała, wprowadzając do klasycz-
nego rachunku zdań parametr prawdy pragmatycznej (kontekstowej) i kwalifika-
tor modalny, iż mechanizm kłamstwa nie daje się sprowadzić do logicznej falsyfi-
kacji, co więcej - może nawet nie mieć z nią nic wspólnego: kłamiący dla swej wia-
rygodności może posłużyć się prawdą logiczną. Model ten nie objął j ednak-czego 
jego autorka była świadoma - najbardziej skomplikowanych przypadków kłam-
stwa. Niekiedy na przykład kłamstwo zasadza się na wierze nadawcy, że odbiorca 
wierzy, i ż p jest prawdziwe semantycznie lub pragmatycznie; w innych sytuacjach 
powodzenie kłamstwa zależy nie tyle od tego, co zostało powiedziane, ile od tego, 
kto to powiedział lub że powiedział. Rozpatrzenie tych i tym podobnych przypad-
ków prowadzi Antas do następujących wniosków: 

Fakt, że kłamstwo nie tylko nie musi zachodzić w oparciu o fałsz logiczny, ale w ogóle 
nie musi się odnosić do prawdy w sensie ontologicznym, stawia je raczej w opozycji do 
m ó w i e n i a p r a w d y niż do prawdy samej. Jeśli więc fałsz byłby logicznym operato-
rem stwierdzania, co prawdą nie jest, kłamstwo byłoby operatorem n i e p r a w d z i -
w e g o m ó w i e n i a , a nie stwierdzaniem nieprawdy (mówienia fałszu), [s. 90] 
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Badaczka sądzi też, że dla zdefiniowania kłamstwa kapitalne znaczenie ma od-
powiedź na dwa pytania: Co to jest prawda? Czym jest mówienie prawdy?41 trud 
odpowiedzi podejmuje. Krytyczny przegląd ważniejszych filozoficznych koncep-
cji prawdy: korespondencyjnej, koherencyjnej i pragmatycznej oraz dyskusji, ja-
kie wywołały, skłania autorkę do przyjęcia, że prawda w wymiarze ontologicznym 
jest nieosiągalna, a co najmniej niepewna. Pewność przysługuje jedynie wiedzy. 
Skoro tak, nie można jasno powiedzieć, czym jest prawda, można natomiast -
czym jest jej mówienie: 

to dawanie językowego (a w każdym razie komunikacyjnego) świadectwa treściom na-
szych przeświadczeń na jej temat, podczas gdy kłamanie jest dawaniem takiego świadec-
twa f a ł s z y w y m treściom przeświadczeń na temat tego, w co wierzymy, że jest 
prawdą, [s. 113] 

Dla wszystkich jest oczywiste, iż za to, co człowiek mówi, ponosi odpowiedzial-
ność etyczną. Antas zwraca uwagę na jeszcze jeden rodzaj odpowiedzialności - jej 
zdaniem, prymarny w tym sensie, że poprzedza kwestie etyczne - na odpowiedzial-
ność pragmatyczną. Zgodnie ze standardowym schematem kulturowego modelu 
interakcji milcząco przyjmuje się, iż każdy stara się pomagać innym, a wiedza jest 
korzystna (i odpowiednio: dezinformacja - szkodliwa). W myśl tego nieświadomie 
działamy. Jednym z najdokuczliwszych następstw kłamstwa jest nieskuteczność 
działań, które zostały na jego podstawie podjęte. 

Choć kłamstwo jest stale obecne w naszym życiu i każdy się z nim styka, okre-
ślenie jego istoty wcale nie jest zadaniem prostym. Pokazuje to autorka w kolej-
nym rozdziale, zatytułowanym W poszukiwaniu definicji semantycznej kłamstwa, 
analizując podejmowane dotychczas próby, np. Chisholma i Feehana, Coleman 
i Kaya, Wierzbickiej, Puzyniny. Szczególną uwagę zwraca przy tym na te ich 
aspekty, które sprawiają, że prób owych nie można uznać za w pełni satysfakcjo-
nujące. Oprócz problemów poruszanych już wcześniej (nietożsamość kłamstwa 
i fałszu, wola i wiara jako niezwykle istotne składniki definicji) pojawia się ele-
ment nowy - zasadność wprowadzania do opisu semantycznego wartościowania 
etycznego. Komponent aksjologiczny jest, według Wierzbickiej i Krzeszowskie-
go, niezbędny, Antas sądzi zgoła inaczej: kłamstwo nie jest ani zle, ani dobre, jest 
raczej strategią dla czynienia czegoś złego lub dobrego. Badania, także ekspery-
mentalne, dowodzą, że ludzie różnią się w ocenie kłamstwa jako takiego i kon-
kretnych kłamstw. Różnice te są pochodną postaw moralnych, wynikają z do-
świadczeń, ze stylu wychowania i związanych z tym kanonów etycznych. Na 

4 / Wiążąc pojęcie kłamstwa z pojęciem prawdy, nie jest odosobniona. Przykładowo Jerzy 
Pelc utrzymuje, że na stanowisko wobec kłamstwa mają wpływ poglądy na temat prawdy, 
a Ronald Langacker, jeden z najwybitniejszych kognitywistów amerykańskich - że 
pojęcie prawdy konstytuuje domenę kognitywną, w ramach której kłamstwo może być 
zdefiniowane. 
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przykład dzieci o postawie normatywno-religijnej nie usprawiedliwiają żadnego 
kłamstwa, nawet zrodzonego z dobrych pobudek, a dzieci o postawie konformi-
stycznej naganność kłamstwa wiążą nie ze złymi lub dobrymi intencjami, lecz ze 
statusem osoby okłamywanej. Autorka sądzi również, tym razem zgadzając się 
z Wierzbicką (i z Tsohatzidisem), że różnice w ocenach zjawiska kłamania nie 
świadczą o konieczności opisu pojęcia w kategoriach właściwych efektom proto-
typowym. Ludzie po prostu różnią się poglądami moralnymi i - w konsekwencji 
- ocenami etycznymi, mają też kłopoty z definiowaniem swych doświadczeń języ-
kowo-społecznych, nie znaczy to jednak, iż metody lingwistyki prototypowej są 
(przy całym szacunku dla jej zasług) w danym wypadku właściwe. Słowo „kłam-
stwo" ma, według Antas, charakter metajęzykowy, jest nazwą czynności mownej 
(aktu pragmatycznego) o sobie właściwych celach, środkach i skutkach. Czyn-
ność ta nie jest prosta i językowo jednorodna. Aby zrozumieć semantykę nazwy 
tego aktu, trzeba wcześniej określić sam akt, zrozumiale więc, że staje się on 
przedmiotem opisu w następnym rozdziale: Kłamstwo jako strategia językowa i akt 
pragmatyczny. 

Znamienną cechą aktu kłamania jest brak ogólnego schematu zachowania, wy-
nikający z faktu, iż nadawcy zależy, by jego intencje nie zostały odszyfrowane. Dla-
tego też „nic nie jest kłamstwem samo w sobie" (Sebeok), choć każda wypowiedź 
kłamstwem być może. Niejednopoziomowość kłamstwa polega na tym, że nadawca 
posługuje się pewnym stwierdzeniem (lub pomija je) w celu zasugerowania pew-
nego wniosku. Właśnie ów projektowany wniosek, nie zaś stwierdzenie jako takie 
stanowi o rzeczywistym zamiarze nadawcy. Kłamanie jest zatem złożonym aktem 
pragmatycznym i zarazem strategią językową. Za jego cechę zasadniczą Antas 
uznaje stan podwójnej świadomości nadawcy (to, co nadawca stwierdza, jest czym 
innym niż jego świadomość na temat tego, co stwierdza). Kłamiący narusza pod-
stawowe prawidła i maksymy konwersacyjne, regulujące zasady naturalnej i rze-
telnej komunikacji. Sytuację taką autorka określa, jak pamiętamy, „nieprawdzi-
wym mówieniem", przeciwstawiając je „mówieniu nieprawdy". Kłamanie wyma-
ga, w przeciwieństwie do wielu sytuacji życiowych, uświadomienia sobie swych 
przeświadczeń, co więcej - wymaga semantycznego projektowania prawdy i nie-
szczerego wobec tego projektu komunikowania. Jeśli mówi się nieszczerze przy-
padkowo rzecz prawdziwą, nie mówi się jeszcze prawdy. Adolf Reinach dwupozio-
mowość kłamania ujął jako jednoczesność dwu aktów: wykonanego „aktu pozorne-
go" (tj. nieszczerego) i zatrzymanego w umyśle „aktu rzeczywistego" (tj. tego, co 
stanowiłoby o prawdzie przeświadczeń nadawcy. 

Ludzie kłamią w różnym celu: żeby czegoś uniknąć - odpowiedzialności za swo-
je postępowanie, dezaprobaty, krytyki, dyskomfortu psychicznego i wszystkich 
możliwych komplikacji wynikających z zaangażowania się w niemiłe sprawy; żeby 
coś zdobyć - uznanie, szacunek, dobra materialne; żeby lepiej wypaść, skuteczniej 
pozyskać innych, ale także by stworzyć harmonijne relacje z drugim człowiekiem, 
a nawet - by obronić czy ochronić siebie, innych lub jakieś wartości (nb. badania 
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dowiodły, że kobiety częściej niż mężczyźni skłonne są kłamać w celu ochrony 
uczuć innych, przy czym niekiedy w ten sposób narażają własny wizerunek). 
Kłamstwa bywają użyteczne jako rozwiązanie w kłopotliwej (za sprawą interloku-
tora) sytuacji, co więcej - okazuje się, że w większości mają charakter reaktywnego 
zachowania komunikacyjnego. Tzw. kłamstwa grzecznościowe lub białe (jest im 
poświęcony cały przedostatni rozdział) pojawiają się wtedy, gdy mówiący staje 
przed dylematem, co wybrać: szlachetne dążenie do prawdy czy przestrzeganie za-
sad kulturalnego i taktownego postępowania. 

Środki werbalne nie są jedynymi środkami pozwalającymi na fałszowanie na-
szych przeświadczeń. W sytuacjach komunikatywnych znaczące jest również mil-
czenie, stosowane świadomie czy wręcz z premedytacją. Zwodnicze przemilcze-
nia i zatajenia stanowią bierną strategię kłamania, obieraną chętniej niż czynna 
z wielu powodów: nie trzeba nic wymyślać (czyli nie są konieczne działania kre-
acyjne i wysiłek logiczny), t rudniej zostać przyłapanym na gorącym uczynku, 
łatwiej można się obronić przed zarzutami nierzetelności (nie czyta się przecież 
w cudzych myślach) i wreszcie - wydaje się ona mniej naganna dzięki swej pa-
sywności. 

Kłamiemy też ciałem, twarzą, rękami, intonacją i innymi środkami parajęzyko-
wymi, o czym zajmująco pisze Antas w ostatniej części swojej książki, wyzyskując 
również badania własne. Jak się okazuje, najłatwiej jest zapanować nad twarzą 
i wykorzystać ją do zmylenia drugiej osoby, dużo trudniej natomiast kontrolować 
resztę ciała i ton głosu (gdy jednak kłamiący, świadom tego, koncentruje się 
właśnie na tych elementach, często zdradza go twarz). O kłamstwie można wnio-
skować na podstawie wielu oznak: mikroekspresji, ekspresji stłumionych, asyme-
trii twarzy, przebiegu ekspresji w czasie, osadzenia ekspresji w toku konwersacji. 
Ale współczesne badania nad komunikacją kłamliwą dążą przede wszystkim do 
odnalezienia cech strukturalnych tzw. przekazu oszukańczego w jego warstwie 
werbalnej. Udało się ustalić, że wypowiedzi kłamliwe są zawsze krótsze od 
niekłamliwych, zawierają mniej konkretnych informacji dotyczących ludzi, 
miejsc, porządku czasowego i w ogóle faktów, cechuje je tendencja do generalizacji 
i nadużywania wielkich kwantyfikatorów. 

Zasygnalizowałam tylko niektóre z wielu problemów poruszanych w monogra-
fii. Jest to książka ważka myślowo, świadcząca o rozległej wiedzy autorki (wykaz li-
teratury wykorzystanej i cytowanej liczy kilkaset pozycji), o jej dociekliwości i od-
wadze odmiennego niż moraliści spojrzenia na zjawisko kłamstwa i kłamania. 
Piętnowanie kłamstwa, próby wyeliminowania go z naszego życia nie przynoszą 
efektów. Nowsze badania „wykazują, że średnio popełniamy jedno do dwu 
kłamstw dziennie (przeważnie zresztą tzw. kłamstw grzecznościowych) oraz że po-
nad 60% naszej naturalnej konwersacji ma charakter kłamliwy" (s. 5-6). Posługu-
jemy się zatem kłamstwami nie tylko w sytuacjach skrajnych (co jeszcze by uspra-
wiedliwili rygoryści moralni), są one często nawykową, wręcz automatyczną stra-
tegią uniku, stosowaną w obliczu niewielkich nawet konfliktów. W powszechnym 
odczuciu kłamstwo niszczy autentyczny kontakt jedynie wtedy, gdy nie wynika 
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z „postawy k u " 5 d rug iemu człowiekowi. W innym wypadku nie stanowi sprzenie-
wierzenia się zasadom komunikacj i międzyludzkiej . A skoro jest tak powszechne, 
tym ważniejsze staje się poznanie jego istoty. 

Na zakończenie mały akcent polemiczny. Trudno mi - jako użytkownikowi ję-
zyka - zaakceptować posługiwanie się wyrazem „kłamca" w znaczeniu „ten, kto 
(aktualnie) kłamie". Jak sądzę, nie bez przyczyny w polszczyżnie funkc jonu ją trzy 
różne słowa: kłamiący, kłamca, kłamczuch - różnią się one i znaczeniem, i warto-
ściowaniem. Nie miejsce tu na wnikliwą analizę semantyczną, z grubsza jednak 
biorąc, tylko pierwsze z nich jest neut ra lne i występuje przede wszystkim w zna-
czeniu aktualnym, dwa pozostałe niosą negatywne wartościowanie etyczne (przy 
czym trzecie może też mieć charakter lekceważący, gdy kłamstwa dotyczą spraw 
drobnych), często używane są w znaczeniu n ieaktua lnym, habi tualnym. Nie o każ-
dym, kto kłamie, można powiedzieć, że jest kłamcą (kłamczuchem), czego dowo-
dzi najprostszy test semantyczny: zdanie „Jan skłamał, lecz nie jest kłamcą (kłam-
czuchem)" nie jest wewnętrznie sprzeczne. Właśnie ze względu na obecność 
w s t rukturze znaczeniowej wyrazu „kłamca" e lementu oceny negatywnej wręcz 
oksymoroniczne wydaje mi się połączenie „kłamca rzetelny" (np. s. 183), moje 
opory budzą również wyrażenia typu „rzetelność kłamstwa" czy „rzetelna fałszy-
wość aktu". Ale może odczucia te stanowią jeszcze jedno potwierdzenie uzależnie-
nia ocen od indywidualnych systemów etycznych. 

Anna PAJDZIŃSKA 

5 / Posłużyłam się tu określeniem Zofii Zaron, która wprowadziła je w miejsce typowej dla 
polszczyzny konstrukcji p o s t a w a w o b e c, tak to motywując: „w treść konstrukcji 
z «ku» wpisane jest ukierunkowanie, nastawienie na obiekt relacji, a z „wobec" - wpisana 
jest pewna opozycja lub przynajmniej zdystansowanie się w stosunku do przedmiotu 
relacji" (Z. Zaron Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej. (Kochaj bliźniego swego), 
Wrocław 1985, s. 8). 
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Czy obraz współczesnej literatury polskiej, oglądany w europejskim salonie li-
terackim, jest inny niż ten, który widzimy z naszego własnego podwórka? To suge-
ruje Maria Delaperriére w szkicach Dialog z dystansu1. Większość tych szkiców po-
wstała z okazji rozmaitych konferencji naukowych i adresowana była do Francu-
zów. Autorka tłumaczy tym faktem odmienność swego punktu widzenia - ów 
tytułowy „dialog z dystansu", który oznacza (wedle jej słów) sprawdzenie „nośno-
ści" naszej literatury „poza przestrzenią rodzimą", przepuszczenie jej „przez pry-
zmat kryteriów zachodnich" (czy na pewno są takie?), pokusę „kwestionowania 
ustalonych schematów, struktur, tradycji, a nawet i pojęć estetyczno-literackich". 

Tę ostatnią pokusę Maria Delaperriére dzieli z polskimi badaczami, którzy od 
co najmniej kilkunastu lat dekomponują czy dekonstruują „powszechnie przyjęty 
obraz" naszej literatury i tworząc nową metaopowieść, prowadzą własne „dialogi 
z dystansu". Zatem dystans raczej nas z autorką łączy niż dzieli, zwłaszcza że za-
prezentowane przez nią „zachodnie kryteria" są bardzo często, jak nasze, kształto-
wane przez podobne lektury czy inspiracje płynące z szeroko pojętej refleksji po-
nowoczesnej. Dzieli nas jednak to, jaki z dystansu tego robimy użytek. 

Gdy Maria Delaperriére go skraca, by interpretować konkretne utwory czy opi-
sywać zjawiska artystyczne, wówczas formułuje sądy, które nas może czasem za-
skakują, ale jednocześnie zaciekawiają, inspirują. Do takich zaliczam uwagi 
o współczesnej barokowości. Inspiracje barokowej metafizyki, odnajdywane przez 
autorkę w obrazach śmierci i rozkładu w poezji Stanisława Grochowiaka, Andrzeja 
Bursy, Jarosława Marka Rymkiewicza korespondują z odkryciami naszych kryty-
ków - i są nam znane. Niezwykle zaciekawiają natomiast uwagi badaczki o baroko-
wych stylach obrazowania poetyckiego, „przefiltrowanych" przez wrażliwość este-
tyczną współczesnych poetów. Otóż w takich, powielanych dziś przez artystów, ele-

M. Delaperriére Dialog z dystansu, Kraków 1998. 
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mentach baroku jak ornamentacyjność czy nagromadzenie obrazów, autorka prze-
nikliwie dostrzega charakterystyczny dla ponowoczesności ruch od środka ku pe-
ryferiom, zerwanie z linearnym uporządkowaniem tekstu i nawykami lektury suk-
cesywnie odsłaniającej sens dzieła, widzi w nich także świadectwo załamywania 
się wiary w religię i historię. Te cechy barokowej tradycji pozwalają inaczej zoba-
czyć współczesną literaturę w diachronii procesu historycznoliterackiego, ale t e ż -
i to wydaje mi się chyba najbardziej inspirujące dla polskich badaczy - zobaczyć 
barok inaczej: jako ostrożną zapowiedź przyszłych dylematów ponowoczesności. 

Z peryferyjnością łączy się inna uderzająca cecha literatury współczesnej, do-
ciekliwie opisana przez Marię Delaperriére - kariera „fragmentów wyzwolonych z 
porządku logicznego". Nasze rodzime opisy tego zjawiska zostają wzbogacone o 
nową inspirującą interpretację kubizmu we wczesnej poezji Adama Ważyka. 
„Odświeżony" o nowe lektury (Nietzschego, Derridy, Blanchota) jest także opis 
rozbitego, schizofrenicznego „ja", swoista literacka „zabawa w chowanego, tropie-
nie zagubionej tożsamości między rozproszonymi fragmentami rozkawałkowanej 
osobowości (w utworach Wata, Witkacego, Gombrowicza). Niewątpliwą wartością 
poznawczą jest ukazanie zróżnicowanych i wieloznacznych funkcji fragmentu: od 
symbolizowanej przezeń niezgody na ideologiczną spójność świata po wykorzysta-
nie go jako swoistego „anty-systemu" skierowanego „przeciw wszelkiej racji totali-
zującej"; od obrazów rozbitej osobowości po opisy poetyckie, w których „byt roz-
parcelowany" staje się, jak dowodzi autorka na przykładzie wierszy Białoszewskie-
go, źródłem epifanii. 

Maria Delaperriére odkrywa dla polskiego czytelnika twórczość pomijaną 
przez naszych badaczy - np. dwujęzyczną poezję Brzękowskiego, której nikt chyba 
dotąd nie opisywał tak wnikliwie. Znane z wielu interpretacji dzieła Przybosia, 
Grochowiaka, Gombrowicza czy Kuśniewicza odczytuje na nowo i zgodnie z du-
chem czasu, czyli „ponowocześnie". I to jest niewątpliwą wartością jej książki. 

Moje wątpliwości zaczynają się w chwili, gdy autorka wydłuża perspektywę, 
gdy odwraca uwagę od twórczości pojedynczych autorów i usiłuje odnieść się do 
całej epoki modernizmu (do którego włącza też literaturę powstającą po drugiej 
wojnie). Pasjonujące skądinąd przemiany od modernizmu do postmodernizmu 
zostają przez nią przedstawione zbyt ryczałtowo. Oczywiście, t rudno ustrzec się 
uproszczeń, gdy pragnie się przedstawić w skrócie liczący ponad dwa stulecia pro-
ces „odczarowywania świata" i przyłożyć doń, jak do wzorca miar, historię literatu-
ry polskiej. 

Toteż nie poczytuję autorce za grzech odbytej przez nią „na skróty" drogi przez 
całą nowoczesność. Ale mam jej za złe to, że z obrazem europejskiego moderni-
zmu, ukształtowanym przez ponowoczesną refleksję, konfrontuje stary, rozpa-
dający się wizerunek polskiego modernizmu jako „neoromantyzmu", nie dostrze-
gając, że tu właśnie od kilku lat dokonuje się prawdziwa rewolucja. Literaturę 
polską widzi z garbem romantyzmu i w niewoli historii. Nie jest to sąd fałszywy, 
ale jego konsekwencja - podtrzymywane przez autorkę twierdzenie, jakoby ów ro-
mantyczny garb i niewola historii uniemożliwiały naszym pisarzom (poza Gom-
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browiczem) pełnie doświadczenie Nietzscheańskiej deziluzji kultury, jest zawie-
szone w niejasnej strefie pomiędzy prawdą a nieprawdą. 

Delaperriére pisze: „Otóż, począwszy od Przybyszewskiego aż po Berenta 
i Brzozowskiego, polscy moderniści dopatrywali się w nietzscheanizmie tego, cze-
go dopatrzyć się chcieli, przepuszczając go przez rodzime filtry neoromantyzmu". 
Cóż, Przybyszewski może pokutować w ten sposób za swoje Szopenowskie upoje-
nia alkoholowo-fortepianowe, ale Berent i Brzozowski - za co? Chyba, przewrot-
nie, za to, że wszelkim „neoromantycznym fil trom" byli zawsze przeciwni, a nadto, 
że osiągnąwszy duchową dojrzałość, z większą niezależnością i krytycyzmem czer-
pali z inspiracji Nietzschego, tworząc własne koncepcje kultury. (Na marginesie 
przypomnę banalną prawdę, że recepcja cudzej myśli zawsze jest „błędnym odczy-
taniem" ku duchowej korzyści użytkownika tej myśli. Na przełomie wieków Nie-
tzsche był w całej Europie, nie tylko w Polsce, czytany inaczej niż dzisiaj, a do któ-
rego z interpretatorów mu bliżej - może zdradzi to na Sądzie Ostatecznym). 

Maria Delaperriére wielokrotnie konstatuje odszczepieństwo polskiego moder-
nizmu od „wzorcowej" myśli Nietzschego czy inność - to znaczy większą zacho-
wawczość - naszych awangard wobec awangard europejskich. Nie dlatego, żeby 
dokuczyć zapóźnionym polskim artystom, przeciwnie - raczej by dostrzec w tej 
arytmii czasu pewną szansę dla naszej literatury. Była to, jak sądzi autorka, szansa 
ocalenia od przymusu nieustannej nowości, innowacyjności, który wyjałowił 
z wartości sztukę Zachodu. Pisze: „Polska literatura wsobna, swojska i polonocen-
tryczna wytwarzała własną wizję świata, w której modernizm wiązał się z tradycją, 
indywidualizm ze zbiorowością, subiektywizm z Kosmosem, racjonalizm z intu-
icją. Może nadal będzie się wybraniać Gombrowiczowską dewizą «bycia pomię-
dzy»?". 

Możliwość taką, odkrytą przez Gombrowicza, autorka dostrzega w twórczości 
Miłosza, Kuśniewicza, Grochowiaka, Przybosia, którzy na różne sposoby skutecz-
nie bronili swej sztuki przed destrukcyjną totalną deziluzją. 

Zaangażowana w gry literackie na rodzimym podwórku, widzę to nieco inaczej. 
Otóż myślę, że polska literatura przemierzała - innymi drogami podążając i w in-
nym rytmie niż literatura europejska - kolejne etapy od entuzjazmu dla nowoczes-
ności po krytykę ożywiających ją idei nowości, postępu historycznego czy emancy-
pacji społecznej. Dotkliwie uciskana przez historię (zagładę), lecząca rany po 
„ukąszeniu Heglowskim", dość szybko idee nowoczesności uznała za iluzje -
a świadectwem tego są oświęcimskie opowiadania Borowskiego, cała twórczość 
Różewicza, a także pisarstwo Miłosza czy Konwickiego. Nie oddaje więc prawdy 
spostrzeżenie autorki, że dopiero postmodernizm przypomina Polakom spóźnione 
pytania o nowoczesność. Lecz aby zauważyć te pytania, należy wpierw zdystanso-
wać się do „powszechnie przyjętego" obrazu naszej literatury i dociekać jej treści 
samodzielnie. Należy także zdystansować się do własnych przeświadczeń, jak to 
oto: „Polskie przywiązanie do romantyzmu zawiera w sobie coś irracjonalnego, ob-
sesyjnego nawet, coś, czego umysł kartezjański nie może zrozumieć". I polski ro-
mantyzm, i kartezjański Zachód to już zniszczone klisze, na których nie utrwali 
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się żaden obraz. A przed nami, jak okiem sięgnąć, na Wschodzie i Zachodzie, wi-
dowiskowe rumowisko (?) upadłych wiar, nadziei , nadszarpniętych religii, zdeze-
lowanych ex-nowości artystycznych. Więc zamiast pytać, czy Polak wyrósł już z ro-
mantyka na Europejczyka, może lepiej zastanowić się wspólnie: co dalej? 

Lidia BURSKA 



Opinie 

Joanna BATOR 

Dwoje ust Luce Irigaray 

Luce Irigaray tak określiła jedną ze swoich książek: 

Passions élémentaires to pocztówki z podróży, którą pewna kobieta podjęła w poszukiwa-
niu własnej tożsamości miłosnej. Tym razem to ona (a nie mężczyzna w pogoni za swoim 
Graalem, Bogiem, drogą, tożsamością) podejmuje zmienne koleje życiowej wyprawy. Mię-
dzy naturą i kulturą, między nocą i dniem, między słońcem i gwiazdami, między rośliną 
i kamieniem, pośród mężczyzn, pośród kobiet, pośród bogów poszukuje ona własnego 
człowieczeństwa i własnej transcendencji. Taka podróż ma swoje ciemne strony. Nie mogą 
one jednak zniechęcić jej do poszukiwań, więc wciąż na nowo usiłuje ona odkryć, w jaki 
sposób „ja" - kobieta może wstąpić w pełen radości związek z „ty" - mężczyzną. Przekonu-
je się, że może się to stać dopiero wówczas, gdy „ty" będzie się odnosiło do on i On, a „ j a" do 
ona i Ona.1 

Luce Irigaray od lat pozostaje najczęściej komentowaną i najbardziej kontro-
wersyjną francuską filozofką, psychoanalityczką i autorką tekstów, które zwłasz-
cza w Stanach Zjednoczonych szybko zostały uznane za klasykę feminizmu „dru-
giej fali"2. Obok Julii Kristevej i Hélène Cixous uważana jest za czołową postać fi-
lozoficznego i literackiego nurtu w ramach feminizmu znanego jako ériture fémini-
ne lub - szerzej - feminizm różnicy. Podkreślając niewątpliwe podobieństwa 
łączące teoretyczne stanowiska tych trzech autorek, nie można jednak pominąć 
tego, co w równie oczywisty sposób je dzieli. Irigaray, w przeciwieństwie do Kri-
stevej i Cixous, opowiada się bowiem po stronie filozofii tożsamości, w której pod-

L. Irigaray Elemental Passions, przel. Joanna Callie & Judith Still, The Athlone Press, 
London 1992, s. 4. (fr. Passions élémentaires, Paryż 1982). 

Dobre wprowadzenie do koncepcji Irigaray napisała amerykańska tłumaczka jej tekstów, 
Caroline Burke, por.: C. Burkę Irigaray trough the bokingglass, w: „Feminist Studies" 1981 
nr 7/8. 
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miot nie oznacza ani „miejsca" w dyskursie, które może zająć osoba dowolnej pici, 
ani enigmatycznego uczestnika /uczestniczki językowej „gry różnic". Autorka 
Passions élémentaires tworzy filozofię podmiotu, który jest seksualnie odmienny od 
swojego innego / innej , opisuje rzeczywistość nieredukowalnej różnicy między ko-
bietą i mężczyzną. Spotkanie „ja - kobiety" i „ty - mężczyzny", „jego" i „jej", pod-
miotu i innego / inne j ma wymiar etyczny i to etyka w myśli Irigaray ma ostatecz-
nie prymat nad ontologią. 

Dzieło Irigaray stanowi zarazem przykład filozofii kryzysu kultury zawie-
rającej błyskotliwe analizy i wizjonerskie postulaty przewartościowania wszyst-
kich wartości. Przyczynę choroby nękającej nasz świat autorka Ethique de la 
différence sexuelle upatruje w stłumieniu pozytywnych aspektów różnicy seksual-
nej, w fakcie, że - jak napisała Dorothy Dinnerstein - kulturę Zachodu zamiesz-
kują kobiety-Syreny i mężczyźni-Minotaury, czyli istoty, które żadną miarą nie 
mogą porozumieć się między sobą. W kulturze Syren i Minotaurów kobiety są ska-
zane na symboliczną bezdomność, brak reprezentacji, albo dzielą los Antygony 
i zostają „żywcem pogrzebane" w męskiej kulturze, podobnie jak córkę Kreona 
żywcem pogrzebano w imię obcych jej wartości. Mężczyźni z kolei tworzą „mono-
seksualną" filozofię, która traktuje głównie o śmierci. Według Irigaray, lekar-
stwem na obserwowaną chorobę świata, Boga, filozofii ma być kreacja nowej filo-
zofii, nowego Boga, nowego świata, w którym podmiot i jego i n n y / i n n a spotkają 
się nareszcie twarzą w twarz. 

Osoby, dla których filozofia bliższa jest nauce niż opowieści o przygodności 
ludzkiej kondycji, nie czułyby się dobrze, czytając książki Irigaray. Autorka bo-
wiem bez wahania przekracza granice dyscyplin, ma w pogardzie reguły akade-
mickiej poprawności i nie przejawia nadmiernej troski o zgodność terminów. Ję-
zyk, którym się posługuje, bliski jest mówionej francuszczyźnie, a więc niekiedy 
zdania - tak jak w rozmowie - urywają się w połowie, pozostawiając zdumionego 
czytelnika w obliczu niedokończonej myśli. Konstrukcja tekstów Irigaray opiera 
się raczej na ciągłym powtarzaniu argumentacji w różnych dyskursywnych kon-
tekstach niż na jej linearnym rozwoju zwieńczonym konkluzją. Jej styl tworzą 
ciągi zaskakujących metonimii i piramidy odnoszących się do siebie metafor, czę-
sto nieprzetłumaczalne gry słowne i prowokacje. Jest jedną z „filozoficznych wie-
wiórek"3 , dla których przeskok od Platona do Lacana czy też od Spinozy do Levi-
nasa nie nastręcza większej trudności. Z podobną łatwością porusza się między 
ulubionymi tematami swoich rozważań - od Boga przez rozkosz do kobiecego ciała 
i z powrotem. 

W książkach, które pisze od trzydziestu lat jest psychoanaliza, mistyka i teolo-
gia, krytyka i utopia, trochę New Age i metafizyki, profetyzm i poezja. A oprócz 
tego pasja i namiętność, z którymi mamy zwykle do czynienia raczej w literaturze 
niż filozofii. Z punktu widzenia tradycyjnej filozofii Irigaray jest więc z pewnością 
raczej obdarzoną błyskotliwym umysłem literatką niż przedstawicielką „powa-

3 / Onega y Gasset określił w ten sposób George'a Simmla. 
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żnej" dyscypliny, chociaż sama autorka Speculum de l'autre femme t raktuje filozofię 
z respektem i podkreśla jej uniwersalny wymiar4 . Z punktu widzenia ortodoksyj-
nej psychoanalizy Lacanowskiej, z którą Irigaray była związana na początku swo-
jej kariery, autorka Passions élémentaires to z kolei niepoprawna heretyczka, która 
zdradziła świętą naukę Mistrza. Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z or-
todoksyjnym lacanistą, wie, co to znaczy. Lacan po zapoznaniu się ze Speculum de 
l'autre femme doprowadził do usunięcia Irigaray z Wydziału Psychoanalizy Uni-
wersytetu w Vincennes. Decyzja uzasadniona była politycznym (feministycznym) 
zaangażowaniem autorki, którego - zdaniem jej kolegów - nie powinno się łączyć 
z psychoanalizą. 

Relacja Irigaray z feminizmem również jednak budzi wiele wątpliwości. Autor-
ka Speculum... rzeczywiście od lat związana jest z międzynarodowym ruchem ko-
biet i niejednokrotnie dawała wyraz przekonaniu, że feminizm jest najwłaściw-
szym polem intelektualnym dla jej idei. Zdarzało jej się jednak też wygłaszać sądy 
wręcz przeciwne. Sądzę, że dla Irigaray, podobnie jak dla innych postaci nieprze-
ciętnego formatu, feministyczna teoria szybko okazała się zbyt wąskim i ograni-
czającym obszarem odniesienia. Fakt, iż Irigaray niezbyt skłonna jest do jedno-
znacznych feministycznych deklaracji „za" lub „przeciw" przysporzył jej wiele 
nieprzyjaciólek wśród feministek. Najczęściej powtarzające się zarzuty przeciw 
Irigaray, formułowane zwłaszcza ze strony autorek anglosaskich, dotyczą braku 
politycznych /praktycznych implikacji i rzekomego esencjalizmu jej teorii. W do-
bie powszechnego wśród feministek „postmodernizowania" ten drugi zarzut nale-
ży do oskarżeń najcięższej wagi. Sytuacji nie poprawił fakt, że w latach osiemdzie-
siątych polityczne zaangażowanie Irigaray w ruch feministyczny wzrosło, a jej 
myśl zaczęła oscylować ku wizjonerskiej odmianie ekofeminizmu. Jak wynika 
z najnowszych tekstów, zainteresowanie Irigaray przesunęło się z krytyki „fallogo-
centryzmu" w stronę kreacji ekologicznej utopii. W / 1 Chance to live na przykład, 
przerażona katastrofą w Czarnobylu autorka w proroczym tonie obwieszcza ko-
nieczność stworzenia nowego, kobiecego świata na gruzach męskiej cywilizacji 
śmierci i zniszczenia5. Te zmiany pociągnęły za sobą ataki zarówno przeciw „sybil-
licznej" formie, jak i „esencjalistycznej" treści książek Irigaray. Symboliczna bez-
domność, o której tak często pisze pochodząca z Belgii autorka, dotyczy więc jej sa-
mej na kilku płaszczyznach: jest niepokorną kobietą w patriarchacie, osobą żyjącą 
poza krajem swojego urodzenia, filozofką, o której milczą filozofowie, psychoana-
lityczką wyklętą przez psychoanalityków i feministką powtarzającą, że kobiety 
różnią się od mężczyzn, a różnice te - niezależnie od ich genezy-cechu je względ-
ny uniwersalizm i duża trwałość w czasie. 

4 / Pośród liczącej setki pozycji bibliografii poświęconej Irigaray autorki-feministki 
stanowią ogromną większość. Nieliczni autorzy zaś wspominają o niej zwykle na 
marginesie rozważań poświęconych Derridzie czy Lacanowi. 

Por.: L. Irigaray Thinking the difference. For Peaceful Revolution, The Athlone Press, 
London 1994 (fr. Le Temps de la difference, Paryż 1989). 
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Celem tego tekstu nie jest przekonanie czytelnika, że Irigaray jest „wielkim fi-
lozofem" lub „wielką filozofką". Chciałabym jedynie (czy Irigaray wybaczyłaby mi 
te „okulocentryczne" metafory?) rzucić nieco światła na jej koncepcję kobiecego 
ciała i duchowości, umieszczając ją w filozoficznej tradycji, przyjrzeć się kilku 
aspektom jej niezwykłych książek raczej z krytycznym dystansem niż z femini-
stycznym patosem, ryzykując nawet fakt, że tego typu praktyka może zostać okre-
ślona jako „męski" sposób obcowania z tekstem6 . 

Proponuję skupienie uwagi na kilku istotnych kwestiach filozoficznych w teorii 
Irigaray: różnicy seksualnej, podmiotowości kobiety, etyce różnicy seksualnej, bo-
skości i języku kobiecym. 

Różnica seksualna: inność versus „tosamość" 
n 

Irigaray, nawiązując do Heideggera, pisze w Sexual Difference , że każda epoka 
koncentruje się wokół jednej głównej kwestii. Według niej, takim problemem, uni-
kanym, lecz jednocześnie nadającym podskórnie kierunek naszym czasom, jest 
różnica seksualna. Zdaniem autorki Speculum..., postawienie pytania o różnicę 
seksualną w filozofii, religii, nauce „mogłoby być naszym zbawieniem", 

o 
początkiem „nowej epoki myśli, sztuki, poezji. Kreacją nowej p o e t y k i " . 
Według Irigaray przedsięwzięcie takie stanowi duchowe zadanie naszego czasu, 
którego podjęcie wymaga zaangażowania się w prawdziwą symboliczną rewolucję, 
w proces mający radykalnie zmienić sposób pojmowania świata charakteryzujący 
dotąd kulturę Zachodu. Jej zdaniem, tylko taki „rewolucyjny czyn" jest w stanie 
przezwyciężyć powszechnie konstatowane oznaki kryzysu. 

Według Irigaray, zapoznanym „fundamentem" tradycji, która leży u podstaw 
wszystkich dyskursów, jest pewien rodzaj androcentrycznej fantazji implikującej 
izomorfizm wiedzy i męskości, wiedzy i „męskiego ciała". Patriarchat jako układ 
społeczny wspiera się na symbolicznym porządku, który cechuje „seksualna i n -
d y f e r e n c j a". W sensie teoretycznym kategoria ta oznacza nie tyle nieczułość 
czy obojętność, co aprioryczną nieumiejętność uznania różnicy seksualnej. Nie 
znaczy to oczywiście, że wspierający patriarchat porządek symboliczny charakte-
ryzuje się po prostu n e u t r a l n o ś c i ą wobec płci. Przeciwnie, jest on - jak 
twierdzi Irigaray - „monoseksualny", bowiem rację istnienia daje tylko mężczy-
znom - tym „właściwym", czyli posiadającym penisa /fallusa oraz tym „wykastro-
wanym" czy „wybrakowanym"9 . Owa „monoseksualność" stanowi przy tym kon-

6// Na temat „kobiecego" i „męskiego" czytania por. np.: Shoshana Felman To open the 
question,-w: „Yale French Studies" 1977 nr 55-56, s. 5-10. 

Por.: L. Irigaray Sexual Difference, w: An Ethics of Sexual Difference, przeł. Carolyn Burke 
& Gilian C. Gill, The Anthlene Press, London 1993, (fr. Ethique de la Difference Sexuelle, 
1984). 

^ L. Irigaray Sexual Difference, s. 5. 
9 / Por. hasło „Irigaray" w: Feminism and Psychoanalysis. A Critical Dictionary, Elizabeth 

Wright (red.), Blackwell, Oxford 1992, s. 178-183. 
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stytutywną cechę porządku symbolicznego, a nie jego korygowalną wadę czy chwi-
lową przypadłość. Kobieta definiowana jest tu zawsze w relacji do mężczyzny (jako 
dziewica, matka, dziwka), a poza tą relacją nie istnieje. Obie płci w sensie podmio-
towym stwarzają się zatem w odniesieniu do tego, co męskie jako dominującej za-
sady. Brak rozpoznania tego zjawiska, obserwowanego przez Irigaray w filozofii, 
literaturze, religii, nauce, bierze się stąd, iż kobieca strona różnicy seksualnej nie 
ma swoich symbolizacji w języku. Męska fantazja autokreacji implikuje symbo-
liczną asymilację inności, której paradygmatem jest porzucona, pozostawiona 
„poza" systemem reprezentacji inna/kobie ta , milcząca materia, z której powstał 
„monoseksualny" męski podmiot. 

Podejrzliwe czytanie, interpretowanie szczelin, „słabości", „symptomów" tek-
stów tradycji, pozwala dostrzec sens owej fantazji oraz to, co ona ukrywa czy repre-
sjonuje. W ten sposób Irigaray czyta psychoanalizę, której twórca - jej zdaniem -
zatrzymał się w pół drogi. Freud zdawał sobie bowiem sprawę z „istnienia" innego 
pragnienia i innej fantazji (co wyraził w słynnej metaforze „cywilizacji mykeń-
sko-myceńskiej ukrytej pod grecką"), ale opisał je z punktu widzenia tej samej 
„monoseksualnej" logiki mężczyzny nie rozpoznającego fantazji kierującej nim 
samym: 

[...] Freud odkrył - w ślepym odwróceniu represji - pewien rodzaj kart zamaskowanych 
w różny sposób, które są trzymane w zapasie czy odłożone na bok i znajdują się poniżej 
hierarchii wartości tej gry, wszystkich gier, pragnienia tego samego, identycznego jak 
jaźń, jaźni (jako) tego samo; i dalej tego, co podobne, alter-ego i - krótko mówiąc - pragnie-
nie tego, co auto. . . tego, co homo.. . , tego, co męskie dominuje w ekonomii reprezentacji. 
„Różnica seksualna" stanowi dewiację w problematyce tosamości. Jest raz na zawsze okre-
ślona w ramach projektu, projekcji, sfery reprezentacji tego samego. „Rozróżnienie" mię-
dzy dwiema płciami wywodzi się z założonego apriori tego samego, skoro mały mężczyzna, 
którym jest dziewczynka, musi stać się mężczyzną minus pewne cechy [...]. Mężczyzna 
minus możliwość (re)prezentowania się jako mężczyzna = normalna kobieta.10 

W efekcie tego wykluczenia inności zostajemy wrzuceni w „monoseksualny" 
świat, który obraca się wokół męskiego podmiotu niczym ziemia wokół Słońca. Ów 
izomorfizm wiedzy i męskości implikujący centralną pozycję męskiego podmiotu 
konstytuującego się kosztem inności to podstawowa cecha tego, co Irigaray nazywa 
logiką „tosamości", „umiłowaniem tego samego". Logika „tosamości", w której 
podmiot jedynie „udaje" bezplciowość, oznacza również degradację ciała i seksu-
alności, polegającą na ich symbolicznym związaniu z kobietą i przeciwstawieniu 
w ten sposób zarezerwowanym dla mężczyzny wyższym funkcjom duchowym i in-
telektualnym. Symboliczne połączenie kobiety i ciała pozwala umieścić na prze-
ciwnym biegunie różnicy seksualnej mężczyznę jako ducha, który produkuje neu-
tralną wobec płci, uniwersalną i prawdziwą wiedzę. 

1 0 / L . Irigaray Speculum of the Other Woman, przel. Gillian C. Gill, Cornell University Press, 
Ithaca & New York 1985, s. 26-27. (fr. Speculum. De l'autre femme 1974). 
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Rezultatem symbolicznej asymilcji inności jest szczególna pozycja kobiety 
w logice „tosamości", a mianowicie powtarzające się przedstawianie jej jako „bra-
ku" (rozumu, moralności, transcendencji, penisa) w przeciwieństwie do posiada-
jacego to wszystko mężczyzny. Logikę „tosamości" charakteryzuje więc f a 11 o -
c e n t r y z m " . Termin ten, użyty najpierw przez Lacana w Preliminary Question 
to any Possible Treatment of Psychosis, a rozpowszechniony przez krytykującego La-
cana Derridę i feministki (w wersji „fallogocentryzm"), oznacza tu, iż - jak powie-
dział autor Ecrits - „Inny Innego nie istnieje". Dla męskiego podmiotu, którego 
byt konstytuuje złuda autokreacji i lęk możliwej utraty, kobieta oznacza to, przed 
czym stara się on uciec. Fallocentryczna definicja kobiety to homme manque. 
W charakterystycznym dla logiki „tosamości" systemie reprezentacji oznacza ona 
brak i służy jako przedstawienie męskiego popędu śmierci. Nie istnieje jako pozy-
tywna, radykalna inność, nie ma własnych symbolizacji. Irigaray nie twierdzi, że 
kobiety są „niewinnymi ofiarami", z natury niezdolnymi do przemocy i wolnymi 
od popędu śmierci, lecz raczej, że brakuje im możliwości jego symbolicznej repre-
zentacji. Ujmując tę kwestię w psychoanalitycznych terminach, Irigaray pisze 
w Speculum..., żz mężczyzna neutralizuje strach przed kastracją, projektując brak 
na kobiece ciało12, a „moment kastracyjny" (czyli w Lacanowskiej psychoanalizie 
moment wejścia w język) znaczy dla każdej pici coś innego. Mężczyźnie przynosi 
lęk możliwej utraty, kobiecie zaś przekonanie, że w porównaniu z nim nie ma 
n i c do stracenia i n i c do reprezentowania. Fallocentryzm w ujęciu Irigaray nie 
odnosi się więc po prostu do dominacji męskiego pierwastka. Jego struktura opie-
ra się na apriorycznym wchłonięciu tego, co inne. Inność nie jest zatem „zdomino-
wana" czy „zmarginalizowana" - pozytywna inność seksualna nie istnieje w ra-
mach fallocentrycznego systemu symbolicznego. To, co kobiece pozostaje 

13 
milczącą materią, ciemnością, immanencją, niewiedzą, pozorem , nie-prawdą -
tym, co i n n e z p u n k t u w i d z e n i a m ę ż c z y z n y zamkniętego w 
logice t e g o s a m e g o . W interpretacji Irigaray cala zachodnia tradycja zbudo-
wana jest na spekulatywnym podejściu męskiego ego (Lacanowski podmiot nie-
świadomości), które mężczyzna projektuje na zewnętrzny świat. W ten sposób 
świat staje się jego lustrem i gdziekolwiek mężczyzna spojrzy, widzi tylko własne 
odbicie. Jedyne lustro, także to, o którym mówił Lacan, odbija kobietę jako „wy-
brakowanego" mężczyznę z niedoskonałym ciałem pozbawionym penisa, z poży-
czoną podmiotowością pozbawioną własnego horyzontu. W ramach tej logiki nie 
ma miejsca dla kobiety jako pozytywnej inności. Stanowi ona część zewnętrznego 
świata, materię, z której zrobione jest lustro męskiego podmiotu i dlatego też nie 

1 Por. np.: Feminism and Institutions, Linda Kauffman (red.), Basil Blackwell, Oxford 1989. 

L. Irigaray Speculum, s. 51-52. 

Por.: L. Irigaray This Sex which is Not One, przeł. Catherine Porter with Carolyne Burke, 
Cornell University Press, Ithaca & New York 1985, s. 171. (fr. Ce sexe qui n'en est pas un, 
1977). 
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sposób znaleźć w nim jej odbicia. Patrzącego w lustro Edypa przy życiu utrzymuje 
przekonanie, że ma to, czego nie widzi u kobiety. 

Fallocentryzm zwiazany jest więc z o k u l o c e n t r y z m e m („skopofilia" 
w psychoanalitycznych terminach), stanowiącym kolejną cechę logiki „tosamo-
ści". Okulocentryzm oznacza dominację zmysłu wzroku i wzrokowych metafor 
w systemie reprezentacji. Światło - Irigaray jest tu bliska Derridzie - stanowi 
główną metaforę metafizyki. To z punktu widzenia Edypa, który p a t r z y , kobie-
ta jest mniej-niż-mężczyzną, mężczyzną, któremu czegoś brakuje. Od czasu sta-
rożytnych Greków - jak pisze Irigaray w Plato's Hystera - filozofia mówi słowami 
męskiego podmiotu i patrzy okiem Edypa, który porzuciwszy matkę, zwraca 
wzrok ku światu światła i wiedzy, z uporem kreując iluzję własnej autokreacji 
w stworzonym na swoje podobieństwo świecie14. Irigaray reinterpretacja Platoń-
skiej jaskini to metafora logiki „tosamości". Rzeczywistość Idei, Form to domena 
„tego samego", w stosunku do której zewnętrzny świat to „inny tego samego", czyli 
jej mniej lub bardziej doskonała kopia. Wśród rzeczy zewnętrznego świata są rów-
nież kobiety jako nie do końca udane, „wybrakowane" kopie (mężczyzny). Sama 
jaskinia jest „innym innego"1 5 i nie należy ani do świat Idei /„tego samego", ani do 
świata kopii /„innego tego samego". Nigdzie nie ma dla niej miejsca, zostaje 
opuszczona i porzucona. Dla Irigaray jaskinia jest metaforą pozytywnej inności, 
kobiety-podmiotu, kobiety spoza logiki „tosamości". W Passions élémentaires Iriga-
ray w poetyckim języku zwraca się mężczyzny: 

Wziąłeś mnie w siebie. Wziąłeś mnie w siebie i dzięki temu mogłeś wrócić do tosamo-
ści, której źródło pozostaje dla ciebie tajemnicą. [...] Nie przestajesz mnie pochłaniać, 
trwam wewnątrz ciebie, wywrócona na drugą stronę, w tej jaskini, gdzie nadal jestem 
żywa. 

Twoje ciało jest moim więzieniem. 

Moja śmierć jest wewnątrz twojej. Umrzemy razem, jeśli nie pozwolisz mi opuścić two-
jej tosamości.16 

Zdaniem Irigaray, między mężczyzną i kobietą możemy odnaleźć rewolucyjne 
źródło prawdziwej odmienności 1 , ale aby tak się stało, milczące terytorium kobie-
cości musi przemówić własnym głosem, wyrazić swą p o z y t y w n ą i n n o ś ć 
zdefiniowaną we własnych kategoriach, przerwać terror „tosamości". Autorka Spe-

14// L. Irigaray Plato's Hystera, w: Speculum..., s. 243-362. 
1 5 / Termin Lacana, który powiedział „Inny Innego nie istnieje" w: Ecrits. A selection, przeł. 

Alan Sheridan, Tavistock, London 1977, s. 311. 

Irigaray Elemental Passions, s. 14. 
I 7 / L. Irigaray I Love to You. Sketch of a Possible Felicity in History, przeł. Alison Martin 

(Routledge), New York-London 1996, s. 62. 
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culum... postuluje „nową erę seksualnej różnicy", w której inność nie jest pod-
porządkowana logice „tosamości": 

Kobiety mają odmienną indywidualną i w pewnym zakresie zbiorową historię niż męż-
czyźni. Musimy interpretować i tworzyć tę historię duchowo, aby otworzyć nową erę w na-
szej kulturze, erę, w której nie byłoby już j e d n e g o solipsystycznego, egocentrycznego 
i potencjalnie imperialistycznego podmiotu. Erę, w której podmiot respektowałby różni-
cę, szczególnie tą, która wpisana jest w naturę i podmiotowość: różnicę seksualną.1 8 

Jak Irigaray rozumie różnicę seksualną? Co należy zrobić, aby „otworzyć nową 
erę w naszej kulturze"? 

Różnica seksualna ma dla Irigaray wymiar uniwersalny i stanowi paradygmat 
inności. Jest rozumiana zarówno jako uniwersalny fakt ludzkiej egzystencji, jak 
i jako podstawowa kategoria systemu reprezentacji, przy czym autorka kładzie na-
cisk przede wszystkim na ów drugi aspekt. Abstrahując tu od związku mogącego 
łączyć te dwie sprawy, Irigaray bardziej interesuje emancypacja kobiety w tekście 
niż konkretne praktyki społeczne. Innymi siowy, chodzi o „uwolnienie" różnicy 
z logiki „tosamości", o ustanowienie nowej, pozytywnej odmienności między ko-
bietą i mężczyzną, o wyrażenie tego, dla czego dotąd nie było odpowiednich słów. 
Jest to punkt , w którym koncepcja Irigaray zdecydowanie różni się od teorii post-
modernistycznych feministek inspirujących się Derridiańską ideą „rozproszenia 
różnicy". Ideę przybierania dowolnej tożsamości, grę płci i rodzaju (sex /gender) 
autorka Speculum... nazywa „nowym opium dla ludu", dzięki któremu próbuje się 
„unicestwić innego w iluzyjnej redukcji do tożsamości, równości i «tosamości»"19. 
Jej zdaniem, po prostu n i e m a żadnej różnicy, którą można by „rozproszyć", 
bowiem we wszystkich tekstach tradycji filozoficznej, religijnej czy naukowej 
skonfrontowani jesteśmy tylko z tym, co męskie i innością zdefiniowaną z męskiej 
perspektywy. „Wielość" przekraczająca „binarną różnicę", „opozycję męskie/żeń-
skie", „zarówno biseksualizm, jak i homoseksualizm i heteroseksualizm"2 0 , o któ-
rej pisze Derrida, jest dla Irigaray jeszcze jednym filozoficznym trikiem uniemoż-
liwiającym wyrażenie tego, co kobiece. Aby zmienić symboliczną sytuację kobiety 
niezbędne jest wykreowanie kobiecej strony różnicy seksualnej, kobiecej sfery 
symbolicznej. Jeśli nawet realizacja - skądinąd atrakcyjnej - idei wielości różnic 
interesowałaby Irigaray, to jedynie jako następny krok. 

W przeciwieństwie do Kristevej i Cixous, Irigaray zakłada, iż możliwa jest 
wprawdzie identyfikacja z dowolnym rodzajem (ang. gender, fr. genre), ale tożsa-
mość nierozerwalnie związana jest z m o r f o l o g i ą ciała, które zawsze jest albo 
kobiece, albo męskie. Kategoria „morfologii" ciała nie oznacza anatomicznej płci 

Tamże, s. 47. 
1 9 /Tamże, s. 61-62. 
2 0 / Por.: Jacques Derrida & Christie V. McDonald Choreographies, w: „Diacrits" 1982 nr 12 

(Summer), s. 66-76. 
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(ang. sex, fr. sexe), lecz odnosi się do z n a c z e n i a , jakie anatomicznej odmien-
ności nadaje fallocentryczna kultura. Nie mamy tu więc do czynienia z biologicz-
nym czy naturalistycznym esencjalizmem, czyli z tezą, że kobieta i mężczyna róż-
nią się „z natury", a represja kobiecości stanowi wynik „naturalnego" dla mężczy-
ny dążenia do dominacji. Irigaray nie pisze o „naturze", lecz o ciałach, które - uży-
wając Lacanowskiej terminologii - są zawsze „już" schwytane w sieć znaczących. 
Miejsce w języku jest przygotowywane dla człowieka, zanim jeszcze przyjdzie na 
świat i zawsze ma ono charakter zdeterminowany ze względu na pleć dziecka. In-
nymi słowy, na dziewczynkę czeka nie tylko odmienne imię, lecz także odmiennie 
utkana sieć znaczeń, w które zostaje ona schwytana, zanim jeszcze sama wypowie 
pierwsze słowo. Według Irigaray męskie falliczne ciało i kobiece ciało jako brak -
to e f e k t dyskursów opartych na wykluczającej logice „tosamości". W tej kon-
cepcji relacja rodzaju i płci nie przybiera tradycyjnej postaci relacji kultury do na-
tury, bowiem zarówno fakt, iż tak, a nie inaczej pojmujemy anatomiczną odmien-
ność, jak i sam podział płeć / rodzaj stanowi p o c h o d n ą kultury, w którą zaw-
sze jesteśmy „już" wpisani. Innymi słowy, Irigaray nie mówi o „naturze", z której 
trzeba się wyzwolić, lecz o tym, że trzeba uwolnić się z fallocentrycznej logiki „to-
samości", w której pozycja kobiety jako braku, mniej niż człowieka określana jest 
jako stan „naturalny". Tylko w ten sposób otworzymy przestrzeń dla kreacji kobie-
cej tożsamości, kobiecego ciała, kobiecego pragnienia. 

Jeśli, korzystając z jednego spośród wielu schematów, podzielimy feministki na 
minimalistki i maksymalistki2 , to Irigaray wypadnie określić jako skrajną mak-
symalistkę. W przeciwieństwie do minimalistek, które argumentują, że poza oczy-
wistą lecz nieznaczącą odmiennością biologiczną jesteśmy, czy możemy być, „tacy 
sami", Irigaray utrzymuje, że punktem wyjścia każdego namysłu nad człowiekiem 
powinna być różnica seksualna, bowiem przede wszystkim jesteśmy „różni". 

Speculum..., pierwsza słynna książka Irigaray, miała w jej zamyśle stanowić kry-
tyczną analizę kultury Zachodu opartej na kategorii tożsamości jaźni, umiłowaniu 
„tosamości", uprzywilejowaniu lustrznej reprezentacji i okulocentryzmie (skopo-
filii), przeprowadzoną z punktu widzenia innej /kobiety. Wyraz speculum w tytule 
pracy opiera się na grze znaczeń, odnosząc się jednocześnie do ginekologicznego 
narzędzia, za pomocą którego „poznawane" jest ciało kobiety i do wglądu w rzeczy-
wistość22,speculum mundi. Druga część tytułu odnosi się do kobiety w dwojaki spo-
sób, traktując ją jako pozytywną inną i inną w fallicznym porządku. Nie chodzi 
więc tu o empiryczną relację między kobietami, czy między Irigaray i „inną ko-
bietą". Celem Irigaray jest badanie, w jaki sposób konstytuuje się rzeczywistość 
kobiety jako innej męskiego świata, produktu fantazji męskiego ego oraz wykre-
owanie takiego „lustra" (speculum mundi), w którym odbija się pozytywna odmien-
ność kobiety, odmienność przełamująca schemat „tosamości". 

21 , / Por.: Elaine Hoffman Baruch & Lucienne Serrano Women Analyze Women: in France, 
England and the United States, Harvester Wheatsheaf, New York-London 1988. 

2 2 / Por.: L. Irigaray I Love to You..., s. 59-60. 



Opinie 

Zadanie, jakie stawia sobie Irigaray, ma więc co najmniej dwa wymiary. Po 
pierwsze (aspekt krytyczny) polega na demaskującej interpretacji logiki „tosamo-
ści". Po drugie zaś (aspekt kreatywny), zasadza się na próbie stworzenia symbo-
licznej egzystencji dla tej „nieistniejącej", „niewidocznej", niereprezentowalnej 
w ramach dominującego systemu reprezentacji kobiecej pici. 

Kobieta jako podmiot - „psychoanalizowanie filozofów" 
„Nikt nie rodzi się kobietą" - powtarza Irigaray słynne zdanie Simone de Beau-

voir, która pierwsza dostrzegła, iż kobieta w tradycji Zachodu jest „inną" męskich 
dyskursów. Autorka Speculum... nadaje jednak tym słowom odmienny, przewrotny 
sens. Nie rodzimy się kobietami, ponieważ przychodzimy na świat jako inne, od 
momentu narodzin wpisane w logikę „tosamości". W tekście poświęconym Beau-
voir, Egales ou différentes? Irigaray napisała, co dzieli jej stanowisko od poglądów 
autorki Drugiej płci, zwolenniczki feminizmu równości. Irigaray powtarza we 
wspomnianym tekście argument, który przewija się przez wszystkie jej książki, 
a mianowicie, że kategoria „równości" w naszej kulturze oznacza bycie „równym 
mężczyźnie", dopasowanie do jego norm2 3 , innymi słowy - „dorównanie" mu. Dla 
Irigaray jest to jedyna i złudna równość, jaką oferuje dominująca w świecie Zacho-
du logika „tosamości". „Nikt nie rodzi się kobietą", ponieważ bez prawa wyboru 
wchodzimy w świat fallocentrycznych reguł, w którym miejsce podmiotu zarezer-
wowane jest dla mężczyzny. 

Ciągle n i e r o d z i m y s i ę k o b i e t a m i . Od zawsze jesteśmy strażniczkami fi-
logenezy ludzkiego rodzaju, podczas gdy mężczyzna stoi na straży jego ontogenezy. Od 
zawsze, trwając między różnymi wcieleniami, poświęcamy się zadaniu pomagania męż-
czyźnie w jego wcielaniu się: jesteśmy dla niego lądowym i morskim miejscem poczęcia 
i ciąży, w którym matka karmi, uczy stawiać pierwsze kroki, wychowuje i pomaga roz-
winąć relację z jego ustanowionym rodzajem, z jego Mężczyzną - Bogiem.24 

W ujęciu Irigaray, to wykluczenie kobiecości nie stanowi „przesądu", z którego 
można się wyzwolić czy korygowalnego „błędu", lecz fundament zachodniej trady-
cji. Na owym „bolesnym stłumieniu utrzymującym kobiecość w mroku" 2 5 , jak to 
ujęła w Śmiechu Meduzy Cixous, zbudowany jest monolit męskiego podmiotu. Ce-
lem Irigaray jest ujawnienie filozoficznej mistyfikacji, leżącej u podstaw uniwer-
salistycznych roszczeń i stworzenie w ten sposób warunków możliwości ujawnie-
nia się kobiecego podmiotu. Praktykę odkrywania tego, co leży u podłoża filozo-
ficznej wyobraźni, nazywa Irigaray „psychoanalizowaniem filozofów" i poddaje 

2 3 / Por. L. Irigaray Equal or different, w: Margaret Whiteford The Irigaray Reader, Blackwell, 
Oxford &Cambridge 1991. 

2 4 / L. Irigaray Divine Woman, w: Sexes and Genealogies, przeł. Gillian Co Gill, New York 1993, 
s. 60 (fr. Sexes et parentes, 1987). 

2 5 / H. Cixous Śmiech Meduz/, przel. A. Nasiłowska, w: „Teksty Drugie" 1993 nr 4/5/6, s. 59. 
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jej większość wielkich postaci zachodniej tradycji. „Psychoanalizowanie filozo-
fów" polega nie tylko na interpretacji „symptomów" w ich tekstach, lecz zarazem 
stanowi prowokacyjną metaforę odwrotności psychoanalitycznej sytuacji. Teraz 
bowiem kobieta analizuje mężczyznę - filozofa i mówi mu s w o j ą prawdę o 
j e g o pragnieniu. 

W języku zachodniej filozofii kategoria kobiety pojawia się w trzech możliwych 
teoretycznych ujęciach. Pierwsze z nich polega na wyrażonym wprost założeniu 
„równości wszystkich ludzi niezależnie od płci", które implikuje możliwość posia-
dania t a k i e j s a m e j pozycji jak męska, ale aby ją otrzymać, kobieta musi 
wcześniej spełnić pewne warunki. Często oznacza to konieczność przekroczenia 
lub odrzucenia „kobiecości", co jest niezbędne, aby wejść w męski świat i cieszyć 
się jego przywilejami. W tym duchu pisał na przykład ojciec liberalizmu, John 
Stuart Mili. Druga pozycja, dawana kobiecie w filozofii, opiera się na założeniu 
o nieprzekraczalnej, esencjalistycznie i asymetrycznie rozumianej różnicy seksu-
alnej. Kobieta - z natury gorsza, niższa, upadła nie jest predysponowana „ani do 
wielkich zadań duchowych, ani fizycznych"26 - utrzymywali najwięksi mizogyni 
zachodniej filozofii: Arystoteles, Schopenhauer, Nietzsche, Otto Weininger. Trze-
cią pozycję można określić mianem komplementarnej . Cieszy się ona powodze-
niem wśród filozofów o religijnych i mistycznych skłonnościach. Dobrym 
przykładem są tu nazwiska takie, jak Emmanuel Levinas czy Teilhard de Chardin. 
Kobietę zwykło się określać w tej tradycji jako „równą w różnicy", ale jej odmien-
ność skonceptualizowana jest wobec /dla mężczyzny. Koncepcje oparte na idei 
komplementarności posługują się fetyszami „wiecznej kobiecości" czy „cudu ma-
cierzyństwa", widzianymi z męskiej perspektywy. Kobieta stanowi „dopełnienie" 
mężczyzny i jego podporę na drodze do wyższych celów wyznaczonych przez spe-
cyfikę „męskiej natury". Kobieta jest tu, tak jak u Levinasa, „ukochaną" (aimée), 
ku której zwraca się „kochający" (amant)27, spotykając się z nią poza światłem, 
w domenie niesygnifikowalnej cielesności. Dobrym przykładem koncepcji kom-
plementarności jest dla Irigaray również psychoanaliza. W ujęciu Freuda, w fazie 
preedypalnej dziewczynka jest t a k a s a m a j a k chłopiec, a kompleks Edypa 
konfrontuje ją z fallocentryczną wiedzą o tym, że jest „wykastrowana", że w p o -
r ó w n a n i u z m ę ż c z y z n ą czegoś jej brakuje2 8 . 

Zdaniem Irigaray, w żadnym z powyższych trzech ujęć nie mamy do czynienia 
z pozytywną innością kobiety, z kobietą - podmiotem, a więc z różnicą seksualną 
między dwoma równymi sobie bytami. W tekstach, na których wspiera się tradycja 
Zachodu, kobieta nie istnieje jako mówiący podmiot, powtarza Irigaray w kolej-
nych książkach. Kontynuując praktykę „psychoanalizowania filozofów", Irigaray 
reinterpretuje Freuda koncepcję pierwotnego mordu na Ojcu mówiąc, iż za tym 

26 , / A. Schopenhauer Parerga i Paralipomena 368, w: Principia. 
27-/ Por.: L. Irigaray The Fecundity of the Carres: A reariding of Levinas, Totality and Infinity, 

Fenomenobgy of Eros, w:An Ethics of Sexual Difference... 
2 8 / Por.: S. Freud O kobiecości, w: Wstęp do psychoanalizy. Nowe wykłady. 
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„wydarzeniem" możemy odkryć inne, bardziej archaiczne „morderstwo", o któ-
rym pamięć również przetrwała w mitach. Oresteję na przykład można odczytać 
jako historię poświęconej w męskiej wojnie Ifigenii i zamordowanej Klitajmestry, 
którą Orestes zabił z polecenia Zeusa, boga-ojca. Morderca matki nie tylko osta-
tecznie unika kary, lecz także wyznaczony zostaje na twórcę nowego porządku, 
a od szaleństwa ratuje go Atena, szczególna bogini zrodzona z głowy ojca, archetyp 
kobiety na straży patriarchatu. 

/ r 79 
Wbrew Beauvoir, która twierdziła, że feminizm powinien zerwać z Freudem , 

Irigaray w pewnym sensie kontynuuje więc jego dzieło. Autor Totemu i tabu od-
krył, że podmiot jest istotą seksualną, dźwigającą nieświadomy bagaż przeszłości, 
a jego genezę najlepiej oddaje metafora pierwotnego mordu na Ojcu. Irigaray 
podąża dalej niż Freud i mówi, że podmiot jest nieszczęśliwą istotą żyjącą 
złudzeniem własnej autokreacji, a jego genezę najpełniej oddaje metafora mordu 
na Matce. 

W Speculum... Irigaray pisze, że kobieta w tradycji Zachodu jest „tylko nieru-
chomą, niezróżnicowana nieprzezroczystością czującej materii, składem substan-
cji dla poniżenia jaźni"3 . Niezależnie od tego, w jakich terminach opisywana jest 
kategoria podmiotu, zawsze matczyne ciało definiowane jest jedynie jako mate-
rialny warunek podmiotu-mężczyzny, jego „dom", „pojemnik na to samo". Kobie-
ty w kulturze Zachodu dzielą los Antygony - żywcem pogrzebane w kulturze, 
w której nie ma dla nich miejsca. To w tym sensie u podstaw struktury podmioto-
wości leży symboliczny mord na Matce, „pozbycie się" jej poprzez połączenie tego, 
co kobiece z milczącą materią, „składem substancji", materialną podstawą trans-
cendencji męskiego podmiotu: 

Rewolucja kopernikańska nie wywarła jeszcze ostatecznego wpływu na męską wyobra-
źnię. Umieszczając człowieka w centrum, które jest poza nim samym, spowodowała 
przede wszystkim eks-tazę mężczyzny w tym, co transcendentne. Urastając do perspekty-
wy, z której można dominować nad całością, do punktu widzenia wielkiej władzy, wyrywa 
się on z macierzystej skały, z empirycznej relacji z macierzą, bo uważa to za niezbędne, 
aby przeżyć. Spekularyzować i spekulować. Skazując się na jeszcze dalsze wygnanie, tam, 
gdzie jest największa władza, staje się „słońcem" i to wokół niego teraz wszystko się kręci, 
wokół ośrodka przyciągania silniejszego niż „ziemia".31 

Kobiety cierpią z powodu popędów, których nie mają jak symbolizować, pisze 
Irigaray w Speculum..., analizując esej Freuda O kobiecości. To cierpienie nie jest 
pochodną kobiecej „natury", ale jej miejsca w porządku symbolicznym, w którym 
zdefiniowana jest jako inna dla tego samego. W An Ethics... dodaje, że kobieta jest 
miejscem, „domem" dla mężczyzny, ale nie ma własnego miejsca, własnego 

2 9 / Por.: M. Whiteford The Irigaray Reader, s. 23-25. 
30// L. Irigaray Speculum..., s. 240. 
3 1 / Tamże, s. 134. 
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„domu", jest przedmiotem jego pragnienia i sublimacji, ale nie ma ani własnych 
sublimacji, ani własnego pragnienia: 

Nie mogąc stworzyć własnych sublimacji, kobieta zawsze kieruje się w kierunku kogoś 
lub czegoś, bez możliwości powrotu do samej siebie jako miejsca, w którym udałoby się jej 
zbudować coś pozytywnego. W kategoriach współczesnej fizyki można by powiedzieć, że 
pozostaje ona po stronie elektronu, ze wszystkim, co ten fakt pociąga za sobą dla niej, dla 
mężczyzny i dla ich związku. Jeśli nie ma podwójnego pragnienia, pozytywne i negatywne 
pola dzielą się między dwie płci, zamiast ustanowić podwójną pętlę, w której każdy może 
iść ku innemu i wracać do siebie.32 

Męski podmiot w logice „tosamości" „zwielokrotnia się", a „nawet znie-
kształca", aby tylko nie dopuścić do głosu tego, co zrepresjonowane: „On jest oj-
cem, matką, dzieckiem (dziećmi). I relacją między nimi. On jest tym, co męskie, 
tym, co kobiece i relacją między nimi"3 3 . W domenie „tosamości" kobieta jest dla 
mężczyzny „wiecznym gdzie indziej", materią, z której zbudowane jest lustro 
dające mu wierne i upragnione odbicie samego siebie. To o tym pisze we Własnym 
pokoju Wirginia Woolf, gdy wspomina, że kobiety przez wieki służyły jako lustra 
posiadające magiczną moc odbijania figury mężczyzny w dwukrotnym powięk-
szeniu. 

Mężczyzna czerpie energię z tego „wiecznego gdzie indziej", ale go nie rozpo-
znaje. Milczące terytorium tego, co zrepresjonowane, nie odbija się bowiem w lu-
strze męskiego podmiotu, tak jak w rzeczywistym lustrze nie odbijają się jego 
ramy. Lustrzany wizerunek kobiety pokazuje falliczną kobietę, inną wobec męż-
czyzny. W Divine Woman Irigaray pisze, że lustro redukuje kobietę do „zewnętrz-
ności szczególnego rodzaju"3 4 . W procesie wchodzenia w język, czyli konstytucji 
podmiotu, funkcja lustra polega na tworzeniu ekranu między kobietą przed lu-
strem i pozytywną inną spoza logiki „tosamości". W ten sposób lustro męskiego 
podmiotu odbija jedynie „sztuczną" kobietę, negatywną inną fallocentrycznego 
porządku. Struktura logiki „tosamości" wymaga od kobiety, aby zidentyfikowała 
się z tym lustrzanym wizerunkiem fallicznej innej, aby „wysunęła go naprzód jako 
instrument służący uwodzeniu"3 5 . Kobiety patrzą więc na siebie w takie lustro, 
„aby k o g o ś z a d o w o l i ć", a nie w poszukiwaniu własnej podmiotowości. 
Widzą w nim swoj „płaski i powierzchowny" wizerunek - inną tego samego, fal-
liczną kobietę, która kontroluje swój wygląd z męskiego p u n k t u w i d z e n i a . 
W Divine Woman Irigaray nawiązuje do Empedoklesa kategorii czterech żywiołów 

3 2 / L. Irigaray Sexual Difference, s. 9. 
33/< L. Irigaray Speculum..., s. 136. 
3 4 / L. Irigaray Divine Woman, s. 65. 

Tamże. 
3 6 / Tamże. 
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i używa ich jako metafory sytuacji kobiety w tradycji Zachodu. Jej zdaniem, mity, 
korzystając z symboliki czterech żywiołów, ukazują ukryty na co dzień dramat se-
paracji, niemożliwego porozumienia między tym, co cielesne i tym, co symbolicz-
ne, kobietą i mężczyzną37 . Wiele historii opisuje w zamaskowanej formie relację 
z matką, niedoskonałość kobiecego przejścia z wody do powietrza, z łona do świata 
kultury i języka. Kobieta - niczym „mała syrenka" z baśni Andersena - jest skaza-
na na trwanie między tymi dwoma światami, na los pól-ryby, pół-ptaka. Jedyne lu-
stro, w którym może się zobaczyć, lustro męskiego podmiotu, odbiera jej język, 
„podcina jej skrzydła"3 . 

Bycie kobietą oznacza nieuchronną repetycję fatum ciążącego na zapomnianej 
nimfie Echo z mitu o Narcyzie, która nawet po śmierci zmuszona jest do powtarza-
nia cudzych słów. Od literatury po filozofię kultura obfituje w falliczne obrazy ko-
biecości, która przedstawiona jako mniej-niż-on, Otchłań i Brak, straszy jako Me-
duza, zwodzi głosem Syreny. Inność kobiety ma przy tym zawsze wymiar negatyw-
ny, czyli odpowiada w tradycyjnej terminologii temu, czego kobiecie brakuje w od-
niesieniu do mężczyzny Podmiotu, Tożsamości, Monolitu. Kobieta nie istnieje -
istnieją jedynie męskie, falliczne definicje kobie ty-Meduzy, Syreny i inne męskie 
fetysze. Kobieta w ramach tradycji opartej na logice „tosamości" to projekcja fan-
tazji męskiego podmiotu, obiekt jego pragnień i lęków: 

Odrzucenie, wykluczenie kobiecej wyobraźni bez wątpienia sytuuje kobietę tak, że do-
świadcza się ona tylko fragmentarycznie, na słabo ustrukturowanych marginesach domi-
nującej ideologii, jako odpad, pewna nadwyżka, to, co zostało poza granicami lustra usta-
nowionego przez (męski) podmiot, aby mógł się w nim odbijać i zwielokrotniać.39 

Innymi słowy, według Irigaray, kobiety podmiotu j e s z c z e n i e b y ł o . Ko-
biety potrzebują więc takiego lustra, w którym mogłyby zobaczyć wizerunek po-
twierdzający ich autonomię i podmiotowość. Współczesna („postmodernistycz-
na") debata na temat „śmierci podmiotu" ma w filozofii autorki Speculum... inny 
wymiar, bowiem aby podmiot „umarł", musiał najpierw „żyć". Kobiety podmiotu 
jeszcze-nie-ma, a więc „czymkolwiek ostatecznie będzie dla nas kobieta-jako-pod-
miot, wydaje się jasne, że nie miała ona tych samych losów, co jej męski poprzed-
nik. Kolejne przygody i kryzys Heglowskiego podmiotu nie były ani jej przygoda-
mi, ani jej kryzysem"40 . W Cosi Fan Tutti, jednej z części Ce sexe... Irigaray 
nawiązuje do Seminarium XX Lacana, w którym mówiąc o kobiecej przyjemności, 
stwierdził on, że aby wiedzieć wszystko na ten temat, wystarczy pojechać do Rzy-
mu i zobaczyć rzeźbę Berniniego przedstawiającą ekstazę świętej Teresy. Irigaray 

3 ? /Tamże, s. 59. 
3 8 / Tamże. 
3 9 / L. Irigaray This Sex Which is Not One, s. 30. 
4 0 / M. Whiteford Luce Irigaray. Philosophy in the Feminine, Routledge, London & New York 

1991, s. 43. 
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pyta: „Do Rzymu? Tak daleko? Spojrzeć? Na rzeźbę? Świętej? Wyrzeźbionej przez 
mężczyznę? O jakiej przyjemności mówimy? Czyjej przyjemności?"41 . Cosifan tut-
ti (w s z y s c y tak czynią) - pisze Irigaray - wszystkim starym, cynicznym filozo-
fom, tak jak don Alfonsowi tylko wydaje SIÇ5 zc znają » prawdę" o kobiecie i jej roz-
koszy. 

Odkrywanie źródeł niefallicznej, pozytywnej inności kobiety jest praktyką ar-
cheologiczną. Irigaray prowadzi poszukiwania na terenie, który Freud nazwał 
„nieznanym lądem psychoanalizy" porównywalnym do „cywilizacji myceń-
sko-mykeńskiej ukrytej pod grecką", czyli w tym, co preedypalne, lub - w Laca-
nowskiej terminologii - w wyobrażeniowym. Możliwość pozytywnej inności leży 
więc - choć tylko w pewnym sensie - „pod" fallocentrycznym porządkiem języka 
i kultury. Nie chodzi tu jednak ani o romantyczną utopię „powrotu do natury", ani 
o odkrycie zafałszowanej, zakrytej „istoty kobiecości". Celem Irigaray jest podwa-
żenie dominujących wizerunków (kobiety, istoty kobiecości, kobiecej przyjemno-
ści, kobiecego pragnienia), a nie odkrycie „prawdy" o tym, jaka jest kobieta i skon-
frontowanie jej z „fałszem" dotychczasowych koncepcji. Nawet falliczna kobieta 
zawsze więc znaczy to tajemnicze „coś więcej", coś, co wykracza poza każdą jej de-
finicję w fallocentrycznych dyskursach. Innymi słowy, gra toczy się o to, aby poka-
zać, że w tekstach filozofii i psychoanalizy można w y c z y t a ć inną kobietę. Wy-
starczy tylko, jak pisze Żiżek, spojrzeć na nie „z ukosa". I tak na przykład, jeśli, 
według ojca psychoanalizy, fakt, iż kobieta, w przeciwieństwie do mężczyzny, na 
zawsze zostaje związana z tym, co preedypalne, byl odczytany jako źródło jej słabo-
ści moralnej i intelektualnej, to dla Irigaray stanowi to podstawę złożonej kobiecej 
tożsamości, której nie można do końca zamknąć w kategoriach „tosamości". Ta po-
limorficzność kobiecej wyobraźni, kobiecej jouissance może stać się dzięki temu 
źródłem kreacji nowych form symbolicznych i oporu wobec dominacji fallocen-
trycznych wizerunków. 

Irigaray porównuje relację kobiety do struktury „tosamości" do relacji nieświa-
domość /świadomość. Ta kobiecość „spod" fallocentrycznego schematu stanowi 
wieczną groźbę powrotu i daje o sobie znać w „szczelinach" i „pęknięciach" tek-
stów. Pozytywna inność leży więc „pod" fallocentrycznym porządkiem jedynie 
w sensie m e t a f o r y c z n y m , nie jest „zapomnianą" czy „stłumioną" 
przeszłością, ale jedną z wielu uprawnionych interpretacji. 

Podobnie rzecz się ma z osławioną metaforą „dwojga ust", które - jak pisze Iri-
garay w Ce sexe... - konstytuują tę polimorficzną kobiecą tożsamość seksualną. 
„Dwoje ust w nieustannym kontakcie" nie oznacza adekwatnej reprezentacji ko-
biecej biologii, aczkolwiek nie można też powiedzieć, że ta słynna metafora nie ma 
w ogóle nic wspólnego z biologią. Jej sens polega na stworzeniu symbolicznej prze-
ciwwagi dla dominującej metafory kobiecej płci jako braku, na skonfrontowaniu 
„dotykowego" i „okulocentrycznego" opisu tej samej rzeczy. W Plato's Hystera, 
ostatnim rozdziale Speculum..., Irigaray pisze, że historia filozofii jest historią 

41/ L. Irigaray This sex..., s. 90-91. 



Opinie 

wzrokowych metafor, a to, co kobiece zawsze leży poza światłem, dając podstawę 
męskiej fantazji o autogenezie. Związany z tym podział materia (to, co kobiece) 
/ forma (to, co męskie) konstytuuje podstawę izomorfizmu między wyobrażenio-
wym męskim ciałem i systemem reprezentacji4 2 . Zdaniem Freuda, u chłopca 
„kompleks kastracji powstaje wówczas, gdy o g l ą d a j ą c kobiece genitalia zda-
je sobie sprawę z tego, że tak bardzo przezeń ceniony członek nie musi być nie-
odłączną częścią ciała. [...] Również u dziewczynki kompleks kastracji pojawia się 
wtedy, gdy z a u w a ż a genitalia płci przeciwnej. Od razu s p o s t r z e g a róż-
nicę i - musimy przyznać - jej znaczenie"4 3: 

...dziewczynka, kobieta nie ma n i c, co mógłbyś zobaczyć. Odsłania, ukazuje możli-
wość c z e g o ś , c z e g o n i e m o ż n a z o b a c z y ć . Czy też przynajmniej nie pokazu-
je niczego, co ma kształt penisa, albo mogłoby stać się jego substytutem.4 4 

[...] 
Kastrację kobiety definiuje się jako fakt nieposiadania przez nią tego, co można zoba-

czyć, nieposiadania tego czegoś, co ma kształt penisa; jako spostrzeżenie, że ma ona owo 
Nic. Nic takiego j a k mężczyzna. Brak czegoś, co można zobaczyć jest równoznaczny 
z nieposiadaniem niczego. Nie ma bytu i nie ma prawdy.45 

Przerażenie i fascynacja spojrzenia krążącego wokół tego n i c jest „sympto-
mem" innej libidinalnej ekonomii, zrepresjonowanej preedypalnej kobiecości. 
Irigaray mówi więc, że tam, gdzie Edyp widzi brak, jest dotyk „dwojga ust", coś 
zupełnie i n n e g o . Dlatego autorka Speculum... postuluje konieczność rewalory-
zacji zmysłu dotyku, „powrotu do dotyku"4 6 . Jej zdaniem, w „dotykowych" meta-
forach można wyrazić kobiecość przełamującą fallocentryczny schemat. 
Przykładem takiej metafory kobiecości jest „dwoje ust w nieustannym kontakcie", 
ale „żadna metafora nie oddaje jej do końca. Nigdy nie jest tym czy tamtym, tym 
i tym"4 7 . Według Irigaray, możliwa jest bowiem inna, niefalliczna kobiecość, ale 
nie jest możliwe jej jednoznaczne zdefiniowanie. 

Przekonanie, że to, co kobiece może być wyrażone w formie pojęcia, oznacza zgodę na 
ponowne uwięzienie w systemie męskich przedstawień, w którym kobieta schwytana jest 
w układ znaczeń służących samouwielbianiu się męskiego podmiotu.4 8 

4 2 / Por.: Cathryn Vasseleu Ruminating Passion: Irigaray's Transfiguration of Night, w: Vission in 
Context, ed. T. Brennan & M. Jay, Routledge, New York & London 1996. 

4 3 / S. Freud O kobiecości, s. 143. 
44/" L. Irigaray Speculum..., s. 47. 
4 5 / Tamże, s. 48. 
4 6 / Por.: L. Irigaray Divine Woman, s. 59. 
4 7 / L. Irigaray Speculum..., s. 229. 
4 8 / L. Irigaray This Sex..., s. 32. 
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Etyka różnicy seksualnej 
Asymilująca inność logika „tosamości" opiera się na dominacji bytu, pisze 

Irigaray. Wśród oznak kryzysu kultury opartej na fallocentrycznym paradyg-
macie „tosamości" wymienia między innymi: nasilający się konsumeryzm społe-
czeństwa, obwieszczany przez filozofów koniec ich dyscypliny, dewalucję religii 
i zwrot ku różnym formom sekciarskiej religijności oraz „naukowy czy technicz-
ny imper ia l izm" 4 9 . Abstrahując tu jednak od formułowanych niekiedy przez Iri-
garay postulatów dotyczących sfery praktycznej, ra tunkiem dla filozofii jest, 
według niej, przywrócenie prymatu etyki nad ontologią. Podstawową kwestię 
etyczną stanowi dla Irigaray relacja kobieta /mężczyzna. Według autorki Specu-
lum..., główną kategorią tej nowej etyki powinna być różnica seksualna, która 
„konstytuuje nieredukowalne rozróżnienie charakteryzujące rodzaj ludzki"5 0 . 
Symbolizację dwóch rodzajów w ich pozytywnej odmienności Irigaray rozumie 
jako możliwy środek zaradczy na kryzys kul tury i destruktywne tendencje wi-
doczne w naszej epoce. 

W postulowanej przez Irigaray etyce różnicy seksualnej uznawana jest podmio-
towość i pozytywna inność zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Tylko wówczas - jak 
pisze Irigaray w An Ethics... - można mówić o etycznej odpowiedzialności między 
podmiotem i jego innym. Inny nie jest ani przeciwieństwem podmiotu, ani jego 
dopełnieniem. Kondycja podmiotu to jego etyczna zależność od innego. Inny jest 
nieredukowalny do podmiotu, odmienny, niezależny i - przede wszystkim - różny 
seksualnie. Relację podmiot-inny Irigaray przedstawia jako rodzaj złożonej dia-
lektyki polegającej na relacji kobieta / inna, mężczyna/inny, kobieta/mężczyzna. 
Dialektyczna relacja każdej płci do siebie jako innej / innego i dialektyka między 
płciami ma spełniać się w „miłości w seksualnej różnicy"51 między n i ą 
a n i m . Jest to więc etyka, w której mamy do czynienia raczej z n i m - męż-
czyzną i z n i ą - kobietą, niż z pozornie neutralnym seksualnie J a - podmio-
tem, który zwraca się ku transcendentnemu Ty. 

Owa etyka miłości, namiętności, „miłosnej wymiany" i „duchowej płodności" 
opiera się zatem na spotkaniu z innym, do którego Irigaray w An Ethics... odnosi 
Kartezjańską kategorię „cudu". Towarzyszące każdemu zetknięciu z innym zadzi-
wienie nadaje temu spotkaniu aurę wiecznego „po raz pierwszy". W innym jest 
zawsze coś, co nie może być włączone w podmiot. Jest on nieskończony i przekra-
cza nałożone nań przez podmiot granice. Aktywność innego w stosunku do pod-
miotu oznacza, iż to inny zaczyna akcję i otwiera podmiot na świat. Odpowiedź na 
wezwanie innego jest momentem konstytutywnym tożsamości podmiotu, a więc 
inność innego to wstępny warunek tożsamości „ja". Spotkanie podmiotu z innym 
oznacza zetknięcie z nieredukowalną różnicą, kontynuuje Irigaray w An Ethics... 

49/ L . Irigaray An Ethics... 
50/1 L. Irigaray Sexes and Genealogies, s. 170. 
5 1 / L. Irigaray An Ethics..., s. 43-48. 
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Dla osób znających filozofię Levinasa inspiracje etyki Irigaray są już w tym mo-
mencie oczywiste52. Levinas jest ważny dla Irigaray również dlatego, że sam autor 
Totalité at Infini zajmował się spotkaniem kobiety i mężczyzny jako bytów odmien-
nych seksualnie. Dla Irigaray etyka Levinasa jest punktem wyjścia dla etyki różni-
cy seksualnej, ale jej propozycja wprowadza pewne zmiany i po części stanowi kry-
tykę koncepcji autora Etyki i nieskończonego, który - jej zdaniem - nie wyszedł 
w swych rozważaniach poza „ojcowską genealogię" miłosnego spotkania kobiety 
i mężczyzny53 . 

Dla Irigaray warunek miłości między n i m i n i ą stanowi miłość kobiety do 
samej siebie i innej kobiety. Jak pisze Irigaray, rezultatem fallocentrycznej kultury 
są patologiczne relacje między kobietami, którymi kieruje zazdrość i zawiść. 

Nie ma Jakubowej drabiny, aby wrócić do matki. Jakubowa drabina zawsze wspina się 
do nieba, do Ojca i jego królestwa.54 

Wyłączność „ojcowskiej genealogii" będąca rezultatem „mordu na Matce", nie 
pozwala kobiecie ani kochać samej siebie (z wyjątkiem narcystycznej miłości), ani 
innej kobiety55 . Etyka różnicy seksualnej oznacza rekonstytucję tej miłości 
w „matczynej genealogii" i połączenie tego, co rozdzieliła logika „tosamości": ciała 
i ducha, to, co cielesne i to, co boskie. 

Ustanowienie „matczynej genealogii" jest niezbędne, aby kobieta mogła być 
podmiotem na równych prawach uczestniczącym w miłosnym spotkaniu z innym. 
Kobieta musi zatem stworzyć swoje lustro, swój h o r y z o n t „stawania się". Lu-
stro to powinno nie tylko mówić o nowej miłości do innego, lecz także o nowym ro-
dzaju miłości własnej, która nie ma nic wspólnego z tradycyjnym narcyzmem. Ów 
kobiecy narcyzm jest, według Irigaray, dramatycznym usiłowaniem znalezienia 
sobie zastępczego schronienia, „domu", którego pozbawia kobiety fallocentryczny 
system symboliczny. Narodziny prawdziwej, nienarcystycznej miłości własnej to 
nieodłączny element kreacji kobiecej sfery symbolicznej, kobiecej b o s k o ś c i , 
która pośredniczy zarówno w konfliktach między kobietami, jak i między kobietą 
i mężczyzną. 

Mówiąc jeszcze inaczej, etyczny postulat Irigaray oznacza, iż kobieta potrzebu-
je swojego Boga - Boga stworzonego na j e j podobieństwo. Fallocentryzm ode-
brał kobietom relację z boskością, pisze Irigaray. Nie tylko podmiot jest we wszyst-
kich dyskursach synonimem mężczyzny, lecz także rodzaj Boga - owego „strażni-

Na temat dyskusji Irigaray z Levinasem por.: Questions to Emmanuel Levinas, w: The 
Irigaray Reader i The Fecundity of the Caress, vi: An Ethics..., a także np. Re- Reading 
Levinas, ed. Robert Bernasconi & Simon Critchley, Athlone, London 1991. 

53// Por. np.: Cathryn Vasseleu, Ruminating Passion... 
5 4 / L. Irigaray The Bodily Encounter with the Mother, w: M. Whiteford The Irigaray Reader, 

s. 40. 
5 5 / L. Irigaray Sexes and Genealogies, s. 202. 



Bator Dwoje ust Luce Irigaray 

ka każdego podmiotu i każdego dyskursu" - jest męski5 6 . Bóg jest lustrem mężczy-
zny, twierdzi Irigaray, nawiązując do Feuerbacha O wtoczę chrześcijaństwa. Mężczy-
zna, aby wznieść się ponad skończoność, znalazł sobie Boga „wykreowanego z mę-
skiego rodzaju"5 7 . Bóg ów został stworzony na obraz i podobieństwo mężczyzny 
jako horyzont jego tożsamości i jego s t a w a n i a s i ę 5 . Aby uczestniczyć w tym 
procesie jako autonomiczny, autokreatywny podmiot, niezbędne jest posiadanie 
własnego rodzaju (fr. genre) - owego horyzontu, do którego można odnieść się 
w poszukiwaniu indywidualnej i zbiorowej tożsamości. Mężczyzna istnieje, bo-
wiem Bóg umożliwia mu autodefinicję i pomaga zorientować się we własnej skoń-
czoności przez odniesienie do nieskończoności59 . Fallocentryzm, ów terror „tosa-
mości" sprawia, iż Bóg „wykreowany z męskiego rodzaju" z założenia ma odpowia-
dać całemu „rodzajowi ludzkiemu" (fr.genre humain): 

. . .On jest ojcem, synem, duchem. Mężczyzna nie pozwolił sobie na definicję z punktu wi-
dzenia innego - żeńskiego - rodzaju.6 0 

Tak więc idea Boga Stwórcy, który stworzył człowieka na swój obraz i podobień-
stwo, tylko mężczyźnie pozwala uczestniczyć w jego boskości. Rezultatem 
wyłączności ojcowskiej genealogii jest fakt, iż inny, „ty", do którego zwraca się 
„ja", to zawsze transcendencja - Bóg, a nie kobieta. Według Irigaray, religie Zacho-
du oparte są na męskiej genealogii i nie ma w nich ani kobiecej trójcy, ani relacji 
matka-córka. Religijnym przeznaczeniem kobiety w patriarchacie jest w związku 
z tym zbawianie świata przez poświęcenie i cnotę. Innymi słowy - jak konkluduje 
Irigaray - u podstaw religii też leży „mord na matce". 

Męski Bóg, pisze Irigaray, nawiązując do Przemocy i religii Girarda, wymaga 
złożenia ofiary, której poświęcenie jest konstytutywnym aktem każdej religii. 
Według Girarda, funkcja religii to trzymanie w ryzach przemocy dzięki instytucji 
kozła ofiarnego. W ten sposób przemoc może być wprawdzie chwilowo zawieszo-
na, ale tylko kosztem innej przemocy. Dzięki temu symbolicznemu aktowi de-
struktywne siły zostają rytualnie zwrócone na zewnątrz, a nie przeciw członkom 
społeczeństwa. Irigaray zauważa, że wprawdzie dla Girarda społeczeństwo jest 
związkiem mężczyzn, rywalizujących braci, którzy mają takie same pragnienia, 
ale nie dostrzega on złożonej przez nich najbardziej archaicznej ofiary. Irigaray pi-
sze w Speculum... i Women, Sacred, and the Money, że tą podstawową ofiarą, o której 
nie wspomina Girard, jest matka. Symbolicznym wyrazem tego poświęcenia ko-
biety w imię męskich zasad jest fakt, że zawsze potrzebuje ona w religii męskiego 

5 6 /Por . : L. Irigaray An Ethics..., s. 6-7. 
5 7 / L. Irigaray Divine Woman, s. 61. 
58/1 Tamże, s. 61. 

Tamże. 
6 0 / Tamże. 
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pośrednictwa - Matka osiąga boskość dzięki Synowi, kobieta ma kontakt z bogiem 
za pośrednictwem kapłanów. Zdaniem Irigaray, rodzaj dostępu do religii dany ko-
biecie w naszej kulturze jest jedynie rodzajem zadośćuczynienia za jej bezsilność 
i brak władzy w patriarchalnym społeczeństwie. Porównuje sposoby wyrazu cha-
rakterystyczne dla świętych (np. św. Teresy, ulubionej postaci Lacana) do ekspre-
sji wyrażanej w proteście przez histeryczki61 . 

W Sexes et parentes Irigaray napisała, że kobietom brakuje wspólnego Boga i „ję-
zyka /świata", który mogłyby dzielić, dzięki któremu mogłyby „stawać się". Ta re-
lacja jest niezbędna, aby „mówić (jak) kobieta", bowiem tak długo, jak kobiecie 
brakuje boskości na swoje podobieństwo, tak długo nie może ustanowić się jako 
podmiot. Kobieta nie ma własnej innej jako ideału, lecz tylko inną stanowiącą mę-
ski ideał. To mężczyzna jest ideałem i miarą wszechrzeczy. Dlatego stanie się taką 
sama jak mężczyzna to „najbardziej ludzki i najbardziej boski cel"62 dla kobiety 
w logice „tosamości". Irigaray pyta więc o możliwość relacji kobiety z boskością, 
0 horyzont kobiecego stawania się i postuluje wyobrażenie sobie Boga jako kobie-
ty, jako doskonałości kobiecej podmiotowości 3. Celem kobiety nie jest zatem 
przystosowanie się do istniejącego ideału, lecz stworzenie własnego ideału, Boga, 
horyzontu tożsamości: 

Jedynym diabolicznym faktem dotyczącym kobiet jest to, że brakuje im Boga, a przez 
to - pozbawione Boga - zmuszone zostają, aby dostosować się do wzorów, które do nich nie 
pasują, które skazują je na wygnanie, podwajają, zasłaniają, odcinają od siebie i od siebie 
nawzajem, odzierają je z możności zwrócenia się ku miłości, sztuce, myśli, ku ich ideałowi 
i boskiej peini.6 4 

Bóg jest w filozofii Irigaray ostateczną metaforą, oznacza lustro, ideal, hory-
zont, język, kobiecą rodzajową tożsamość w porządku symbolicznym. Świat Iriga-
ry to wprawdzie świat bez Boga teologii, ale podobnie jak Kristeva dostrzega ona 
potrzebę „boskości" i transcendencji, bez których rzeczywistość ludzka nie 
mogłaby ani istnieć, ani rozwijać się. Bóg nie jest już jednak Stwórcą świata, lecz 
horyzontem tożsamości stworzonym przez człowieka na jego - ludzkie - podobień-
stwo: „horyzontem, który zapewnia nam łączność między przeszłością 
1 przyszłością, mostem teraźniejszości"65 . Jego twórcza moc przejawia się więc 
w nadawaniu kierunku dążeniom do ideału, ostatecznego celu nieskończonego 
stawania się. 

Por.: Elizabeth Grosz Sexual Subversions. Three French Feminists., Allen & Unwin, 
St. Leonards 1989, s. 151. 

6 2 / Tamże , s. 63. 
6 3 / Tamże. 
6 4 / Tamże, s. 64. 
65 ' ' Tamże, s. 67. 
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Mówiąc (jak) kobiety 
Kategoria parler-femme użyta przez autorkę w Ce sexe qui n'en est pas un zostaia 

w angielskiej wersji (This Sex which is not One, 1985) przetłumaczona jako speking 
(as) woman. 

Definiowanym zwykle jako to, co tajemnicze czy wręcz ukryte, jako matka /substancja 
świata / języka mężczyzny, brakuje nam naszego podmiotu, rzeczownika, czasownika, 
orzeczenia: naszego najprostszego zdania, podstawowego rytmu, morfologicznej tożsamo-
ści, naszego rodzajowego wcielenia, naszej genealogii.66 

Sens kategorii parler-femme, przy zachowaniu reguł polskiej gramatyki, można 
by oddać jako „mówiąc (jak) kobiety". Dzięki temu przybliżony zostaje zawarty 
w niej potrójny sens znaczeniowy: poszukiwanie słów odpowiednich na określenie 
nie-byłej i jeszcze-nieistniejącej kobiety spoza fallocentrycznego języka (m ó -
w i e n i e k o b i e t y ) , mówienie j a k „inna" kobieta, kreatorka własnych słów 
i podmiotowości, oraz nacisk na kolektywność kobiecego mówienia, sekretne 
wspólnictwo i miłość kobiet w różnicy. Kategoria parler-femme odnosi się przy tym 
raczej do nonciation, pozycji mówiącego podmiotu w dyskursie, niż do none, zawar-
tości wypowiedzi67. W ten sposób możemy zrozumieć teoretyczne podstawy prze-
konania Irigaray, iż nie ma metajęzyka wyjaśniającego parler-femme^. W Par-
ler-femme nie chodzi więc o to, kto i jak mówi, ale skąd i do kogo. 

W Ce sexe... Irigaray daje kilka uwag, które przybliżają ideę parler-femme: 

Mówienie (jak) kobieta nie oznacza mówienia o kobiecie. Nie stanowi kwestii stworze-
nia dyskursu, którego kobieta byłaby przedmiotem czy podmiotem. 

Może być takie mówienie - wśród - kobiet, które pozostaje mówieniem (jak) mężczy-
zna, ale również może być to miejsce, gdzie mówienie (jak) kobieta ośmiela się dojść do 
głosu. 

Mówienie (jak) kobieta implikuje odmienne sposoby artykulacji między męskim i ko-
biecym pragnieniem i językiem. 

. . .mówienie (jak) kobieta to próba dostarczenia miejsca dla „innego" jako kobiety. 

Mówienie (jak) kobieta mogłoby, między innymi, pozwolić kobietom mówić d o męż-
czyzn.69 

Język nie jest w stanie wyrazić tego, co kobiece, kobiecej strony różnicy seksual-
nej, twierdzi Irigaray w Ce sexe... Odmienna ekspresja językowa stanowi pochodną 

6 6 / L. Irigaray Sexes and Genealogies, s. 83. 
6 7 / / M. Whiteford,Luce Irigaray..., s. 41-42. 
6 8 / L. Irigaray This sex..., s. 144. 
6 9 /Tamże, s. 135-136. 
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miejsca w systemie symbolicznym, który pozycję podmiotu utożsamia z tym, co 
męskie: „Jedyną tożsamością dostępną dla kobiet w ramach tego systemu jest toż-
samość «wybrakowanego» czy «wykastrowanego mężczyzny»". Kobiety nie mają 
własnej symbolicznej definicji. Na określenie tego stanu symbolicznej bezdomno-
ści kobiet Irigaray używa słowa dereliction, które oznacza tu stan opuszczenia przez 
Boga i utratę pierwszego domu w łonie matki. Mężczyzna znajduje sobie następny 
dom w języku, podczas gdy kobieta pozostaje na wygnaniu bez możliwości przed-
stawiania swojego pragnienia. Jest, jak mówi autorka w An Ethics.., niczym Ariad-
na pozostawiona na Naksos bez możliwości ucieczki: „w rzeczywistości to pragnie-
nie re-prezentacji, re-prezentowania siebie w pragnieniu jest w pewien sposób 
o d e b r a n e k o b i e c i e n a s a m y m p o c z ą t k u jako rezultat skraj-
nego odwartościowania jej «źródła», które jej wpojono, któremu ją podporządko-
wano - i któremu sama się podporządkowała7 0 . W psychoanalitycznych terminach 
dziewczynka to wykastrowane dziecko, urodzone przez wykastrowaną matkę. Ko-
bieta od początku nie musi więc bać się utraty, bo nie ma nic do stracenia. Irigaray 
pisze, nawiązując do Freuda Mourning and Melancholia, że dziewczynka pozostaje 
w stanie melancholii, ale przyczyna jej smutku nie ma wartości w języku, który na-
wet jej nie symbolizuje. W ten sposób melancholia kobiety nigdy nie jest żałobą po 
utraconym obiekcie (związku z matką), bo nie ma reprezentacji tego, co utraciła . 
Relacja matka-córka, pisze Irigaray w Le corps..., jest „nieznanym lądem niezna-
nego lądu"7 2 . 

Relacja ma tka /có rka jest symbolizowana tylko w kategoriach „tosamości: tak 
jak pisał Freud, dziewczynka musi porzucić pierwszy obiekt, falliczną matkę, dla 
obiektu-mężczyzny i zidentyfikować się z wykastrowaną matką. W logice „tosamo-
ści" nie ma symbolizacji „początku", związku z matczynym ciałem, a relacja ko-
bieta /kobieta zostaje zredukowana do opartej na ekonomii męskiego pragnienia 
relacji matka /przyszła matka. Brak symbolizacji kobiecej genealogii sprawia, iż 
kobiety nie mają symbolicznej tożsamości i swojego miejsca w języku. Pewne ślady 
innej logiki, innego pragnienia reprezentowanego przez diadę matka /córka 
możemy jednak odnaleźć w mitach. Irigaray interpretuje ów nie-fallocentryczny 
czy preedypalny związek między kobietami, preedypalną jouissance jako możliwą 
podstawę kobiecej genealogii i zachęca kobiety, aby wyraziły tę relację w słowach. 
Parler femme ma być próbą wypowiedzenia tego, co jeszcze niewypowiedziane, ję-
zykiem kobiecej sfery wyobrażeniowej, który odpowiadałby morfologii kobiecego 
ciała. To, co wyobrażeniowe, „kobiece wyobrażeniowe" jest przy tym zrepresjono-
wanym efektem porządku symbolicznego, a nie właściwością kobiecej psychiki czy 
natury. Powrót tego, co zrepresjonowane w fallocentrycznej kulturze, stanowi za-
grożenie dla dominującego systemu reprezentacji, dla symbolicznego porządku 

Irigaray Speculum, s. 83. 
7 1 / Tamże , s. 167. 

L. Irigaray Bodily Encounter withe the Mother, w: Irigaray Reader, s. 61. 
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„tosamości". Irigary raz jeszcze przypomina siowa Freuda 7 3 , który porównał pre-
edypalną fazę w rozwoju kobiety do mykeńsko-myceńskiej kultury ukrytej pod 
grecką. „Ta najbardziej starożytna cywilizacja niewątpliwie miała odmienny alfa-
bet, odmienny język"74, pisze Irigaray. A więc: 

Nie należy oczekiwać, że kobiece pragnienie będzie mówić tym samym językiem, co 
męskie. Kobiece pragnienie zostało bez żadnych wątpliwości pogrzebane przez logikę, 
która dominuje w myśli Zachodu od czasów greckich.75 

Irigaray nie mówi nam więc, nawet „mówiąc (jak) kobieta", czym jest „kobieta". 
„Kobieta" raczej staje się, niż jest - trzeba ją tworzyć i wymyślać. Kwestia owej 
podmiotowości in status nascendi czyni Irigaray bliską tej części filozoficznej trady-
cji, której przedstawicieli interesuje raczej reinterpretacja kategorii podmiotu niż 
jego pogrzeb. 

Pożytek z nowego stownika 
W każdym kolej nym tekście Irigaray zaprasza do nowej podróży przez filozofię, 

podczas której zadaje impertynenckie pytania wielkim postaciom tradycji Zacho-
du. Każde takie spotkanie - z Platonem, Kartezjuszem, Kantem, Spinozą, Nie-
tzschem, Heideggerem, Merleau-Ponty'm, Levinasem, Freudem, Lacanem - służy 
nie tylko powtórzeniu argumentacji , lecz także ją konstruuje i wzbogaca o nowe 
aspekty. Dzieło autorki Ce sexe... to kolejny przykład scriptible text, który Barthes 
w S/Z przeciwstawia lisible text. Czytelnik, obcując z książkami Irigaray, nie jest 
więc „konsumentem", lecz „producentem" i może kontynuować zaczętą przez nią 
podróż na własną rękę. 

Kwestia filozoficznej przynależności Irigaray nie przestaje być przedmiotem 
sporu. Nadal też trwają kontrowersje dotyczące „feministycznego pożytku" z jej 
teorii. Sądzę, że jeśli w ogóle można traktować dzieło Irigaray jako pewną całość, 
to stanowi ona rodzaj hermeneutyki i - paradoksalnie - ta „rewolucyjna" filozofia 
bliższa jest duchem Gadamerowi niż postmodernistycznym guru. Druga kwestia, 
dotycząca „feministycznego pożytku", jest ściśle związana z pierwszą. Jakakol-
wiek próba przełożenia teorii Irigaray na język kolektywnej feministycznej prak-
tyki wydaje się horrorem. Oczekiwanie możliwości takiego „przekładu" jest bo-
wiem nieporozumieniem. Według Rorty'ego, książki można podzielić na takie, 
które mają zmieniać społeczny świat i na takie, które służą jedynie prywatnej przy-
jemności. Teksty autorki An Ethics... należą raczej do tej drugiej kategorii. Tak 
więc jedyny „pożytek", jaki z nich mamy, polega na tym, że mogą nam one dostar-
czyć nowych słów do prywatnego słownika i wzbogacić naszą prywatną historię 
o nowe metafory. 

7 3 / Por.: S. Freud Kobiecość, s. 123. 
7 4 / L. Irigaray This Sex..., s. 22. 
7 5 / Tamże, s. 25. 
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Sądzę, że erudycja i wyrafinowanie towarzyszące poruszanym przez Irigaray 
kwestiom podmiotowości i etyki mogłyby uczynić jej koncepcję interesującą dla 
szerszego audytorium. Jest to bowiem z pewnością koncepcja niezwykła, inspi-
rująca i głęboka. Jednocześnie jednak zdaję sobie sprawę, że już sam język, którym 
posługuje się francuska filozofka, może skutecznie zniechęcić mniej odpornego 
czytelnika. Nie da się rozstrzygnąć tu kwestii, czy nie dzieje się tak po prostu dla-
tego, że sposób, w jaki pisze ona o tradycyjnych filozoficznych problemach naru-
sza nasze odwieczne przyzwyczajenia i pokazuje, że możliwe jest „inne lustro". 
Może więc większość zarzutów przeciw Irigaray formułowana jest w niewłaściwym 
języku? Może stawiane jej pytania dotyczące kobiety i różnicy uwikłane są w fal-
liczną logikę „tosamości", która także powoduje nieświadomy opór wobec kobie-
cych metafor Irigaray? Jeśli odpowiemy na to pytanie twierdząco, usłyszymy jak 
„dwoje ust" zapowiada nową erę w dziejach ludzkości. 



German RITZ 

Dyskurs płci w ujęciu porównawczym 

Uwodzicielska siła emancypacji 
i wciąż pomniejszająca się różnica płci 
Kobiety i homoseksualiści mają to wspólne, że w najnowszych czasach dostała 

im się własna historia, wprawdzie nie ogólna, jaką pozostali mężczyźni dawno już 
sobie napisali, ale historia płciowości. Percepcja i historia płciowości, tak jak się 
przedstawiały od lat sześćdziesiątych w badaniach feministycznych i w badaniach 
tożsamości homoseksualnej, określanych często jako gay studies, wychodziły od 
idei emancypacji, której początki sięgają końca XIX w. Czasem burzliwie się ma-
nifestujące pragnienie uzyskania prawa wstępu do „męskiej" historii było aktem 
politycznym i posługiwało się politycznym dyskursem, gdzie ucisk, równoupraw-
nienie, demaskacja władzy ukrywającej się w męskim bądź heteroseksualnym 
przebraniu należały do niemal obowiązkowego i, zresztą, wyraźnie zapożyczonego 
repertuaru. Agitacja nie obeszła się bez mityzacji. To, co kulturowo inne - uciśnio-
na kobiecość bądź seksualna anomalia - zyskiwało rangę wyłącznego prawidła. Ale 
w świetle walki politycznej tożsamość kobieca i homoseksualna przedstawiały się 
radykalnie odmiennie i nieporównywalnie. Badaczki feministyczne korzystały 
wprawdzie z częściowo bardziej skrajnych ujęć koleżanek lesbijek, dystansowały 
się natomiast wyraźnie od poszukiwań tożsamości męskich homoseksualistów. 
Esencjalistyczne podejście okresu pionierskiego starano się w latach osiemdzie-
siątych przezwyciężyć w obrębie poststrukturalizmu - ważną rolę odegrały tu 
amerykańskie dekonstruktywistki - oraz w inspirowanych poststrukturalizmem 
gender studies. Niegdyś tak wymowny rozdział płci gubi się w siateczce zróżnico-
wań, jaka coraz częściej pokrywa dawne mitycznie binarne operacje strukturali-
zmu. Feministki nawiązują w rosnącej mierze do prac męskich prekursorów post-

Dekonstruktiver Feminismus. Literaturwissenschaft in Amerika, red. B. Vinken, 
F r a n k f u n / M 1992. 
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strukturalizmu, takich jak Foucault, Lacan, Derrida i Barthes. Reprezentanci 
queer studies dokonują w latach osiemdziesiątych podobnej zmiany orientacji 
w kierunku gender studies. Traumatyczne zagrożenie AIDS stwarza tu jednak inny 
historyczny punkt odniesienia niż w przypadku feministek. W rezultacie docho-
dzi do zbliżenia i wzajemnego krzyżowania się wpływów między różnymi tradycja-
mi badawczymi. 

W tej radykalnie skróconej historii dyscypliny nie chodzi mi ani o krytykę me-
tod, ani o ocenę historyczną - jedno i drugie podjęto iuż dawno w Ameryce, 
a w ostatnich latach także w obszarze języka niemieckiego - lecz o sformułowanie 
następujących, naczelnych, według mnie, aksjomatów. 

1. Jakkolwiek poststrukturalizm i gender studies wpływają dziś w teorii i analizie 
na badania płciowości i w efekcie wyjmują je z rąk tych, których to dotyczy, to nie-
jako podskórnie nadal działa emancypacyjny patos dawnych badań feministycz-
nych. Postawie emancypacyjnej jako takiej ogólnie nie da się nic zarzucić, prze-
ciwnie, jest ona z wielu powodów, a szczególnie w Polsce, więcej niż wskazana 
z uwagi na konkretną sytuację społeczną. Problemy pojawiają się wówczas, gdy 
w komplikującym się dyskursie naukowym postawa ta nie zaznacza już bądź nie 
pozwala rozpoznać własnych podmiotowych założeń. Ponadto w naszej chrześci-
jańskiej i pochrześcijańskiej kulturze dyskurs emancypacji zawiera przeważnie 
bezrefleksyjny, ale niemal nieunikniony sojusz ze stanowiskami, które stroją się 
w kostium religijny i szafują ocenami moralnymi. Wszelkie mówienie o seksualno-
ści ma tendencję do jej oswajania i chce w dyskursie przezwyciężyć niepokojącą 
inność seksu. Toteż podmiot teorii i analizy musi swój własny status płciowy pod-
dawać nader bacznej weryfikacji i refleksji. Nie tylko osoba w tekście, narrator 
i autor, lecz również czytelnik, a wraz z nim interpretator mają płeć. Nie bez 
wpływu na dzieje teorii pozostała okoliczność, że niektórzy z ojców poststruktura-
listycznej dyskusji - przede wszystkim Foucault i Barthes - a także centralne po-
staci dyskusji aktualnej, takie jak Butler, nie na ostatku z uwagi na nakaz nauko-
wej obiektywności, ukrywają własną prywatną konstrukcję płciową w budowie teo-
rii . Radykalna performatywność płci u Butler przemawia między innymi także 
językiem lesbijskiej odmienności. Taka autoweryfikacja przystoi zwłaszcza pol-

2 / W 1985 r. Torii Moi przedstawiła swoje klasyczne już dzieje teorii (Sexual / Textual 
Politics: Feminist Literary Theory, New York). Z obszaru niemieckiego warto wspomnieć 
o bardzo przejrzystych pracach Leny Lindhof (Ein-föhrungin die feministische 
Literaturtheorie, Stuttgart 1995) i Jutty Osiński (Einführung in die feministische 
Literaturwissenschaft, Berlin 1998). Wiadomości o historii literackich lesbian and gay studies 
znaleźć można m.in. u Vincenta Quinna (Literary Criticism, w: Lesbian and Gay Studies. 
A Critical Introduction, red. A. Medhurst, S.R. Munt, London 1997, s. 39-52), 
w odpowiednich notach w: The Gay and Lesbian Literary Heritage, red. C. Summers, New 
York 1995 bądź w: Homosexualität. Handbuch der Theorie- und Forschungsgeschichte, red. 
R. Lautmann, Frankfun 1993. 

3/ Wyżej wymienieni nie ukrywali wprawdzie swojej tożsamości płciowej (zwl. Butler, 
w późniejszym okresie także Foucault), ale w swoich teoriach nie poddawali jej refleksji. 
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skiej dyskusji, która w krótkim czasie przyswaja sobie rozmaite stanowiska teore-
tyczne debaty feministycznej i gender. Po rozpadzie „wielkich n a r r a c j i " - w szcze-
gólności po rozpadzie narracji marksistowskiej - emancypacyjna dyskusja wokół 
płci nasuwa się jako namiastka. Otóż dyskurs płci niewątpliwie daje wgląd w funk-
cjonowanie kultury, ale - co widać wyraźnie na przykładzie mitu Edypa - każda 
próba użycia go jako zasadniczej formuły ludzkiej egzystencji może świadczyć je-
dynie o partykularnych interesach mówiących, a w żadnym razie nie może przejąć 
funkcji wielkiej narracji. 

2. Gender studies i poststrukturalizm włączyły do debaty performatywność i co-
raz trudniej uchwytną różnicę. Rozróżnianie płci, dobitnie sformułowane w mo-
dernistycznej koncepcji walki płci, która określała też kulturowe miejsce wszel-
kich seksualnych autsajderów, w najnowszej świadomości kulturowej wyraźnie 
traci na znaczeniu. Kulturowa konstrukcja tożsamości seksualnej coraz bardziej 
obywa się bez tej jakości, jaką stanowi różnica. Performatywność seksualna jest 
przede wszystkim zastanym faktem codziennej kultury, a dopiero potem koncep-
tem opisu. Niegdysiejsza ironicznie fikcjonalna zgroza Konwickiego wobec nie-
męskich mężczyzn dawno ustąpiła miejsca już nie tak podniecającemu doświad-
czeniu powszedniemu, a wspomniane wyżej uniki Foucaulta, Butler i innych 
przed wyznaniem własnej odmienności seksualnej od dawna już nie mogą być ro-
zumiane wyłącznie jako kapitulacja wobec społecznej represji, lecz są też pozy-
tywną autoreprezentacją. Nie przypadkiem ci teoretycy - kobiety i mężczyźni -
stali się filarami poststrukturalizmu. Tym samym dochodzimy do naszego drugie-
go aksjomatu: aktywny udział rozmaitych orientacji seksualnych jako podmiotów 
i jako przedmiotów dyskursugercćfer ułatwia wgląd w aktualną sytuację płci i, retro-
spektywnie, w proces kształtowania się różnicy. W dialogu z różnymi tożsamościa-
mi seksualnymi różnica pici zachowuje znaczenie, ale uniemożliwia konfesyjne 
przyporządkowania do jakiejś grupy. Wiedza, że tożsamość płciowa ma charakter 
konstruktu, nie zapowiada już protestu przeciwko wszelkiej formie ucisku, ale 
przyjemność przemiany. Modernistyczna walka płci stała się postmodernistyczną 
transgresją płciową. Androgynizm nie jest tu już utopią, ale modą zachowania 
i ubioru. 

3. Krytyczki poststruktural izmu4 (np. Barbara Duden) słusznie skarżą się na 
instrumentalizację bądź nieobecność ciała w tej debacie. Daleko idąca eliminacja 
różnicy płci i gender u Butler podąża za znaną próbą zniesienia tego, co inne w kul-
turze, tak jak jeszcze Lacan określa! ciało, a zwłaszcza ciało seksualne. Ciało pono-
woczesne jako powierzchnia projekcji rozmaitych sięgających po nie dyskursów 
traci swoją niegdysiejszą drażniącą moc. We wspomnianej utopii transgresji ciało 
wydaje się obiektem do swobodnego kształtowania. W tekście literackim, ideal-
nym miejscu do rozpisywania, a także odczytywania performatywnościgercrfer, opi-
sywane ciało, zwłaszcza w świetle pożądania, ukazuje się jednak wciąż jeszcze jako 

4 / B. Duden Die Frau ohne Unterleib. Zu Judith Butlers Entkörperung, w: „Feministische 
Studien" 1993 n r l l / 2 . 
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to, co estetycznie inne, albo jako to, co formalnie oporne. Inność pożądania bądź 
pożądanego ciała zaznacza się w „homo-tekście" silniej niż w innych tekstach. Ina-
czej ukierunkowane pożądanie wyraża się wielorako w odbiegającym od kanonu 
obrazie ciała. Ciało pożądane seksualnie ma coś z płciowej hybrydyczności i simu-
lacrum obrazu kiczowatego, stanowi moment tożsamości płciowej i zarazem stylu. 
Ale pierwiastki wyobcowujące albo nieautentyczne, jakimi posługuje się ikona ho-
moseksualnego pożądania, nie są tylko zwykłym znakiem czegoś niewypowiadal-
nego, w pewnym stopniu zawierają się też w innych (heteroseksualnych) obrazach 
pożądania. Równoległa lektura obrazów ciała różnych tożsamości (homoseksuali-
stów, heteroseksualnych kobiet i mężczyzn) przekonuje, że ciała ostatecznie zdy-
skursywizować się nie da. Nie chodzi jednak o to, by inność ciał stylizować na irra-
cjonalną instancję opozycyjną. Każde upraszczające przeciwstawienie prowa-
dziłoby tu nieuchronnie do myślenia w kategoriach dualistycznych. Ciało jest ra-
czej miejscem przeżycia granicznego, jakiego kultura najwyraźniej potrzebuje. 
To, co zapowiada się w ciele seksualnym, znajduje o wiele bardziej wyraźne echo 
w ciele cierpiącym, w doświadczeniu bólu i śmierci. Dlatego zapewne pożądanie 
sięga zawsze po maskę bólu. 

Od postawy teoretycznej do opisu historycznego 
Feministyczne literaturoznawstwo nie zasłużyło się jeszcze w historii literatury 

polskiej, ledwo zaczęło nadrabiać opóźnienia. Wprawdzie wykonano już wiele 
podstawowych prac na polu dawniejszej literatury aż po modernizm, ale w obrębie 
znacznie bardziej obfitej literatury kobiecej XX w. badania feministyczne niemal 
nie wychodzą poza pojedyncze przyczynki. Specjalnym zadaniem polskiej histo-
riografii feministycznej będzie rozpatrzenie literatury kobiecej w kontekście pol-
skiej historii pici i - wydatniej niż dotąd - w dialogu z tradycjami zachodnio-
i wschodnioeuropejskimi (zwłaszcza z tradycją rosyjską). W związku z tym należy 
sobie wyraźnie uprzytomnić, że zachodnia literatura kobieca i wraz z nią femini-
styczne literaturoznawstwo wyrasta ze świadomości mieszczańskiej, natomiast 
w Polsce - co ma zasadnicze znaczenie dla konstytucji tożsamości płciowej - z mo-
dernizmem styka się rolnicze społeczeństwo XIX i XX w. W polskiej historiografii 
- jeśli pominąć wyjątki dotyczące XX w. - prawie zupełnie brak jest historii głosu 
homoseksualnego i w ogóle aspekt plciowości w literaturze męskiej nie byl dotych-
czas uwzględniany. Interesującym polem ćwiczeń byłby tu romantyzm. Powiąza-
nie świadomości homoseksualnej w Polsce z ogólną historią płci jest pilnie po-
trzebne. Polski homoseksualista mianowicie nie kieruje się, jak np. w Anglii albo 
w Niemczech tego samego czasu, lękiem przed represją i pragnieniem autoafirma-
cji. Wskutek tego inny jest też jego głos w tekście, jak o tym świadczą utwory Iwasz-
kiewicza, Gombrowicza i wreszcie Białoszewskiego. Wypróbowany wzorzec nie-
miecki albo angielski, wychodzący od represji i emancypacji, musi się rozmijać 
z polską rzeczywistością. Ogólnie można powiedzieć, że polonistyka spełni swoje 
zadanie w zakresie historii plciowości tylko pod warunkiem, że zajmie się syste-
matycznie kulturową różnicą między Polską a Europą Zachodnią, w tym celu zaś 
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powinna uwolnić się od historycznego feminizmu bądź jednoczesnego etosu co-
ming-out, nie zarzekając się zarazem własnej woli emancypacji. 

D w a historyczne przykłady 
1. Polska modernistyczna liryka kobieca drogę do własnej tożsamości musi so-

bie torować w dżungli męskiej wyobraźni seksualnej. Mężczyzna projektuje nie 
tylko nowe wizerunki płciowości, a także wizerunki aktywnej kobiety (femme fata-
le), ale wyrażając pożądanie, uzurpuje sobie wręcz rolę głosu kobiecego. W Polsce 
zademonstrował to przede wszystkim Przybyszewski. Głos kobiecy zdaje się zrazu 
nie mieć żadnej innej możliwości prócz wpisania się w ten męski porządek symbo-
liczny i odnajduje swą tożsamość, przesuwając kanoniczne obrazy, np. charaktery-
styczne dla epoki figury Herodiady, Salome albo Marii Magdaleny. Przykładów 
dostarcza liryka Zawistowskiej, Wolskiej czy Ostrowskiej. Tego rodzaju praca róż-
nicująca nie wypowiada dyskursywnie kobiecej tożsamości, ukazuje cudzy, męski 
wizerunek jako skonstruowany, ale nie projektuje własnego wizerunku. Posługuje 
się raczej miejscami pustymi. Kobieta występuje jako dyskretna władczyni mę-
skiej wyobraźni. Różnica staje się na ogół widoczna dopiero wtedy, gdy potraktuje-
my kobiece autorstwo aktywnie, jako przewodni wątek lektury. Kobiece pisarstwo 
trzyma się pozycji wtórnej i zawierza potędze sztuki, którą rozumie jako pracę sty-
lu (Zawistowska). Gdy zaś kobieta - jak Marcelina Kul ikowska-w kontekście mo-
dernistycznego ideału literatury wyraża dyskursywnie świadomość emancypa-
cyjną, wówczas musi to ukształtować jako coś obcego, jako heterotekst5 . 

Pewnego rodzaju opozycja wobec takiego przejmowania męskiego porządku 
symbolicznego rysuje się w figurze transgresji, czy to w formie mistyfikacji mę-
skiego autorstwa, jak w przypadku Zofii Trzeszczkowskiej, czy to w jawnym akcie 
transwestytyzmu, jak u Marii Komornickiej. Instancja Ja ulega podwojeniu, za 
sfingowaną maską męskiego autorstwa tkwi ukryta tożsamość kobieca. Ta dwoista 
strategia pozwala Trzeszczkowskiej zaskakująco zobiektywizować historyczną eg-
zystencję kobiety w Polsce schyłku XIX w. Emancypacyjne Ja kobiece pozostaje tu 
fikcją, a zarazem Ja roli utrzymuje się dzięki masce męskiego autorstwa, którą nie-
jako projektuje. Podwojenie pozwala uwolnić się od auto- i heterostereotypów. 
U Komornickiej transgresja, współobecność podwójnej tożsamości u mówiącego, 
podważa ostatecznie wszelką tożsamość. Dominuje dekonstruktywizm6 . 

Ogólnie możemy stwierdzić, co następuje. Kobieca liryka modernizmu nie pro-
ponuje na ogół dyskursywnych tożsamości płciowych, tym różni się od liryki męż-
czyzn, która obsesyjnie stara się ująć, rozbudować albo odmienić swoją płciową 

Por. moje prace: Od „nagiej duszy"do duszy kobiety; Modernistyczna liryka kobieca między 
własnym głosem a cudzymi oczekiwaniami. 

^ Por. moją pracę: Transgresja płciowa jako forma krytyki gender i jako transformacja dyskursu, 
w: Neues Geschlechterbewußtsein in Sprache und Geschichte der Moderne. Gender in der 
polnischen und russischen Jahrhundertwende, red. G. Ritz, Ch. Binswanger, C. Scheide, 
Kraków 1999. 
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tożsamość. Dla dzisiejszej lektury i dla lektury pod kątem gender szczególnie nie-
pokojące jest, że liryka kobieca tak intensywnie wchodzi w język mężczyzn, a nie 
zaczyna od radykalnych wątpliwości językowych. Główna przyczyna zdaje się leż-
eć w tym, że modernistyczna liryka kobieca wierzy w literaturę, we wtórnie mode-
lujący system języka poetyckiego. Muza sama w sobie nie ma pici. Czytanie tej li-
ryki pod kątem gender musi zatem wciąż kierować się osią poetologiczną. Tożsa-
mość płciowa wypowiada się tylko w formie mowy, w koncepcji języka. Płeć staje 
się siłą napędową semiozy albo wewnątrzliterackiej odnowy. O tym, że różna to-
żsamość płciowa oznacza zmianę mowy, świadczy porównanie z tekstami pożąda-
nia homoseksualnego. Punkt wyjścia jest jednakże odmienny: podczas gdy kobie-
ce pożądanie walczy o własny glos, mowa homoseksualna zmaga się z innością 
pożądania. 

2. Uwarunkowana kulturowo i historycznie niewypowiadalność homoseksual-
nego pożądania może - analogicznie do pożądania kobiecego - wyrazić się tylko za 
cenę złamania, niespełnienia oczekiwań w obrębie dominującego dyskursu hete-
roseksualnego. Powierza swoje przesłanie przesunięciom na płaszczyźnie tego, co 
znaczące, jego figurą retoryczną jest metonimia, obawia się referencjalności, od-
niesień do świata przeżywanego. W odróżnieniu od mowy kobiecej mowa homo-
seksualna jest odniesiona sama do siebie w sposób jeszcze bardziej wystylizowany, 
jeszcze bardziej radykalny. Zwielokrotnia płaszczyzny tekstu i instancje narracyj-
ne7 . Homoseksualna fikcja jest metafikcjonalna, na co rozlicznych dowodów do-
starczają przykłady od Iwaszkiewicza i Gombrowicza przez Macha po Andrzejew-
skiego. Męski rozmówca homoseksualny jest gadatliwy. Potok mowy nie af irmuje 

' * 8 
jednak już tożsamości mówiącego, ale rozsadza jej granice . 

Porównanie mowy kobiecej i mowy homoseksualnej wydobywa jednak jeszcze 
inną charakterystyczną cechę tożsamości płciowej w tekście literackim. Rządzący 
semiozą głos płci zasłania historyczne uwarunkowania tożsamości płciowej, 
usiłuje w poetyce modernizmu przemienić się w to, co ogólne. Właśnie niewy-
powiadalność homoseksualnego pożądania jest kulturowym zjawiskiem w po-
czątkach nowoczesności, traci zaś swoje znaczenie najpóźniej w kulturze postmo-
dernistycznej, ponieważ tymczasem zmieniła się społeczna represja. W przeci-
wieństwie do literatury kobiecej polska literatura homoseksualna nie ma fazy 
emancypacyjnej9 . W okresie późnorealistycznej prozy kobiecej lat dwudziestych 
i trzydziestych Iwaszkiewicz pozostaje wierny modernistycznemu modelowi nie-
wypowiadalności bądź sublimacji. Próba narracji realistycznej w Zmowie męż-

Więcej o estetyce homoseksualnej w moim artykule: Literatura w labiryncie pożądania. 
Homoseksualność a literatura polska, „Pogranicza" 1998 nr 1, s. 92-99. 

Por. mój artykuł: Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji, „Teksty Drugie" 1997 
nr 3, s. 43-60. 

Por. mój artykuł: Solidarität und sexueller Außenseiter, w: Enttabuisierung. Essays zur 
russischen und polnischen Gegenwartsliteratur, red. J.-U. Peters, G. Ritz, Bern 1995, 
s. 195-208. 
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czyzn ponosi klęskę. Gombrowicz zradykalizuje ten model, ale go nie przekroczy. 
Realistyczne sceny środowiskowe polskiej subkultury homoseksualnej, które już 
nie ukrywają referencji pozaliterackiej, powstają poza obrębem literatury konfe-
syjnej, mianowicie w tradycji męskiej prozy pokolenia 1956 r., jednak nie 
u Hłaski albo Stachury, których mitoidalne męskie wizerunki ujawniają zawsze 
też coś z męskiego pożądania, lecz u Marka Nowakowskiego, i to dopiero w jego 
późniejszej twórczości z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Ta ewolucja 
nie pozostaje bez wpływu na najnowszą prozę homoseksualną. Musiał w swej nar-
racji cytuje jeszcze poetykę Gombrowicza, coraz częściej jednak pojawia się 
w jego utworach mimetycznie opisywane środowisko. Powstaje niekiedy irytujące 
wrażenie hybrydyczności między przestarzałą stylistyką a niejasnym uhistorycz-
nieniem. 

3. Porównawcza lektura pod kątem gender utworów Musiała, Filipiak, a wresz-
cie Stasiuka mogłaby dostarczyć ważnej wiedzy zarówno o zmienionej dziś sytu-
acji tożsamości płciowej, jak też o nowych formach literackiego dyskursu. Porów-
nanie jest dla dzisiejszej sytuacji tym istotniejsze, że miejsce walki płci i emancy-
pacji własnej jaźni zajęła performatywność. Nie przypadkiem już od dawna świad-
czy o tym polska proza kobieca1 0 Gretkowskiej, Goerke i Filipiak. 

Przełożyła Małgorzata Łukasiewicz 

Por. moje artykuły: Die polnische Frauenprosa, w: Die Entdeckung des Anus. Die neue 
polnische Frauenliteratur als Ausdruck des Anderen, w: „Via Regia" 1996, Januar-Februar, 
s. 95-97; Nowaja żenskaja litieratura w Polsze, „Preobrażenije, feministskij żurnal" 1997 
nr 5, s. 77-81. 





Interpretacje 

Andrzej ZAWADZKI 

„Żywy człowiek, żywy język, petnokrwiste fakty" 

Pisarstwo antropologiczne 
Bronisława Malinowskiego1 

Początki działalności naukowej i pisarskiej Bronisława Malinowskiego zbie-
gają się w czasie z kresem filozoficznej i krytycznej aktywności Stanisława Brzo-
zowskiego; w r. 1911 zaczyna ukazywać się w czasopiśmie „Lud" obszerne stu-

Przyjęto lokalizację cytatów z dzieł Malinowskiego: Argonauci Zachodniego Pacyfiku. 
Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei (dalej w tekście: A), pod red. 
i z posłowiem A. Waligórskiego, tłumaczyli Barbara Olszewska-Dyoniziak i Sławoj 
Szynkiewicz, Warszawa 1967;/! Diary in the Strict Sense of the Term, Preface by Valetta 
Malinowska. Introduction by Raymond Firth. Transi, by Norbert Guterman, London 
1967; reszta cytatów za wydaniem Dziel, Warszawa 1980-1990: D I = Wierzenia pierwotne 
i formy ustroju społecznego. O zasadzie ekonomii myślenia, teksty na nowo przejrzał, wstępem 
i przypisami opatrzył Andrzej K. Paluch; D II = Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich 
o r a z D I I I = Zycie seksualne dzikich w Pólnocno-Zachodniej Melanezji. Miłość, małżeństwo 
i życie rodzinne u krajowców z Wysp Trobrianda Brytyjskiej Nowej Gwinei, przełożyli Józef 
Chałasiński i Andrzej Waligórski; D IV = Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod 
uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda. Opis 
ogrodnictwa, przełożył Antoni Bydłoń, redakcja naukowa Andrzej K. Paluch; vol. 1,2; D 
V = Ogrody koralowe i ich magia. Studium... Język magii i ogrodnictwa, przełożyła Barbara 
Leś, redakcja naukowa Andrzej K. Paluch; D VII = Mit, magia, religia, przełożyły 
Barbara Leś i Dorota Praszałowicz. Podstawowe informacje, dotyczące antropologii 
Malinowskiego, zostały zaczerpnięte z prac: Man and Culture. An Evaluation of the Work of 
Bronisław Malinowski, ed. by Raymond Firth, London 1957; Krzysztof Jarosław Brozi 
Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego, Lublin 1983; Między dwoma światami 
- Bronisław Malinowski. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej upamiętniającej stulecie 
narodzin B. Malinowskiego, Kraków 25-27 września 1984; Antropologia społeczna Bronisława 
Malinowskiego, praca zbiorowa pod red. Marioli Flis i Andrzeja K. Palucha, Warszawa 
1985; Andrzej K. Paluch Wstęp, w: Wierzenia pierwotne... 
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dium - recenzja z pracy Frazera Totemism and Egzogamy, jedna z pierwszych prac 
naukowych przyszłego autora Argonautów Zachodniego Pacyfiku. Można wskazać 
na co na jmnie j trzy cechy postawy ogólnometodologicznej, wspólnej obu myśli-
cielom i, jak wolno przypuszczać, fundamenta lne j także dla teoretycznej świado-
mości modernizmu. Po pierwsze, odrzucenie paradygmatu genetyczno-ewolu-
cjonistycznego, z jego imperatywem poszukiwania źródeł, początków tego, co 
pierwsze i oryginalne: „Nic bezpłodniejszego niż myśl o początku, gra w słowa, 
zawsze już tylko retoryka, l i teratura, poemat, z ak l ęc i e " - pisał Brzozowski w We-

y 
ach ; 

Trzeba jednak jasno zdać sobie sprawę z tego, że wszelkie zgadywanie czy spekulacja 
na temat pochodzenia czy pierwszych początków jakiegoś zjawiska musi być rygorystycz-
nie wyeliminowana z tego typu empiryczno-terenowego opracowania etnograficznego (A, 
s. 182) 

- pisał Malinowski w Argonautach Zachodniego Pacyfiku, zaś w przedmowie do trze-
ciego wydania Życia seksualnego dzikich wyznawał: 

Przestałem bowiem być doktrynerem ewolucjonizmu i wolę z góry odrzucić wszelkie 
spekulacje na temat „powstania" małżeństwa czy czegokolwiek innego, niż choćby nawet 
pośrednio dorzucać do nich uzupełnienia; 

stałem się o wiele obojętniejszy na problemy genetyczne - tzn. problemy genezy, poj-
mowanej w sposób dość naiwny, tak jak to czyniłem w mych dawniejszych pracach (D II, 
s. 121); 

po drugie, odrzucenie pojęcia czystego faktu, uznanego za wtórny wobec wartości 
(Brzozowski) oraz metody, teorii (Malinowski) i, w konsekwencji, przyjęcie pry-
matu relacji nad faktem: 

Wszystko oznacza się w stosunku do czegoś, co samo znowu jest oznaczanem przez ten 
sam, tylko o d w r ó c o n y stosunek: rzeczywistość jest czemś i r r a c j o n a l n e m 3 

- stwierdzał autor Idei; 

Nie muszę tu podkreślać, że wartość tej monografii polega nie tyle na przedstawieniu 
w niej izolowanych faktów i aspektów, ile na dokonaniu analizy ich wzajemnych związków 
i wzajemnej zależności 

- pisał autor Ogrodów koralowych (D IV, s. 652); po trzecie wreszcie, przyjęcie za 
przedmiot analiz rzeczywistości społecznej i kulturowej, różnorodnych struktur 

2/ Zob.: S. Brzozowski Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. 460. 
3 / Zob.: tamże, s. 93. 
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i kształtów, które przybierała, zaś za najogólniejszą dyrektywę metodologiczną -
kategorii interpretacji , rozumienia historycznych (Brzozowski) oraz prehistorycz-
nych (Malinowski) form życia. Ponieważ „nagie fakty" nie istnieją, są zawsze dane 
w pewnych strukturach, relacjach, odniesieniach oraz w konkretnym, kulturo-
wym kontekście (D IV, s. 474 - przypis 5), którego rola w poprawnej analizie pod-
kreślana jest wielokrotnie (m.in. D II, s. 95,124,141; D IV, s. 390)4, zadaniem ba-
dacza jest nie tyle gromadzenie danych, ile ujawnianie znaczeń (D IV, s. 473), czy 
też wręcz nadawanie znaczeń (D IV, s. 581), zawsze pochodnych wobec całościo-
wego porządku, w którym funkcjonują5 . 

Obu myślicieli łączy jednak nie tylko wspólna postawa metodologiczna, lecz 
także, jak się wydaje, konsekwencje, jakie obaj wyprowadzają z niej dla rozumie-
nia statusu tekstu filozoficznego oraz naukowego. Podważenie wiary w rzeczywi-
stość obiektywną, intersubiektywnie komunikowalną, istniejącą uprzednio wobec 
obserwatora i niezależnie od niego powoduje, że dyskurs o rzeczywistości traci 
swój charakter transparentny, nie tyle odtwarza ją, ile współtworzy i kreuje, staje 
się więc, w istocie, zespołem chwytów retorycznych, tekstem literackim, ekspo-
nującym, jak w przypadku Brzozowskiego, swą gatunkowość i metaforyczność, lub 
też, jak w przypadku Malinowskiego, przeradza się w narrację, opowieść (D II, 
s. 147; DIV, s. 38,109,143,651,684), w której „każda istotniejsza obserwacja etno-
graficzna jest zawsze w jakiś sposób wypracowana" (D II, s. 474), stanowi więc 
efekt konstrukcyjnych zabiegów podmiotu, który sam także stosuje różne strategie 
autokreacji. 

y Ten kontekstualizm kulturowy odgrywa też znaczącą rolę w Malinowskiego koncepcji 
języka: „Mowa, z kolei, jest pozbawiona znaczenia, gdy występuje bez kontekstu 
działania, z którym jest powiązana" (D V, s. 37). Język nie odtwarza uprzednich wobec 
niego procesów myślowych, intelektualnych, lecz pełni aktywną, pragmatyczną funkcję 
w społecznej i kulturowej praxis: „Największym jednak błędem jest wyobrażenie sobie, 
że język jest procesem, który przebiega równolegle z procesami intelektualnymi i że jest 
ich dokładnym odpowiednikiem oraz że funkcją języka jest odzwierciedlanie lub 
powielanie rzeczywistej zawartości intelektu człowieka w formie wtórnych ciągów 
odpowiedników słownych. W rzeczywistości zasadniczą funkcją języka nie jest 
wyrażanie myśli lub powielanie procesów intelektualnych, ale raczej odgrywanie 
aktywnej, pragmatycznej roli w zakresie ludzkich zachowań" (D V, s. 35). Na temat 
Malinowskiego filozofii języka zob.: J. Szymura Bronisława Malinowskiego „etnograficzna 
teoria języka", w: Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego. W pracy tej 
podkreślony został prekursorski charakter poglądów Malinowskiego wobec koncepcji 
Wittgensteina oraz Austina. 

5/ Prace poświęcone rekonstrukcji teoretyczno-metodologicznych podstaw antropologii 
Malinowskiego wskazują przede wszystkim na inspirację empiriokrytycyzmem, 
pragmatyzmem, scjentyzmem oraz neokantyzmem marburskim; zob.: E.R. Leach The 
epistemological Background to Malinowski's Empiricism, w: Man and Culture. An Evaluation of 
the Work of Bronisław Malinowski, s. 127; A. Flis Filozofia krakowska i kształtowanie się 
poglądów naukowych Malinowskiego, w: Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego, 
s. 30, 31 oraz J. Brozi Antropologia funkcjonalna..., s. 28-48. 
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Uczony, kochanek, esteta. 
O Dzienniku Bronisława Malinowskiego6 

P o d o b n i e j ak B r z o z o w s k i , t a k ż e twórca e t n o g r a f i c z n e g o f u n k c j o n a l i z m u pozo-
s tawi ł po sob ie n i e p u b l i k o w a n y za życia i n ie p r z e z n a c z o n y do d r u k u p a m i ę t n i k 7 . 
W y d a n y w 1967 r. Diary B r o n i s ł a w a M a l i n o w s k i e g o , p i s a n y w k i l k u j ę zykach -
m . i n . p o l s k i m , a n g i e l s k i m , f r a n c u s k i m , n i e m i e c k i m , k i l k u j ęzykach t u b y l c z y c h , 
a t akże , w n i e w i e l k i c h p a r t i a c h , p o ł a c i n i e i po g r e c k u , wywoła ł n i e m a ł ą s e n s a c j ę 
w k r ę g a c h n a u k o w y c h , p r z e d e w s z y s t k i m z p o w o d u k i e r o w a n y c h w c i ą ż pod a d r e -
s e m k r a j o w c ó w i n w e k t y w i n i e w y b r e d n y c h ep i t e t ów , m ą c ą c y c h z n a n y z m o n o g r a f i i 
t e r e n o w y c h o b r a z b a d a c z a , a t a k ż e z p o w o d u p r z e n i k a j ą c e j całe d z i e ł o e r o t y c z n e j 
a t m o s f e r y 8 . 

P r z e d m i o t e m d z i e n n i k o w e j n a r r a c j i s t a j ą się w s z y s t k i e a s p e k t y egzys t enc j i , od 
p r z e ż y ć m i s t y c z n y c h , w k t ó r y c h p o d m i o t d o ś w i a d c z a świa ta , r zeczywis tośc i j ako 

6// Podczas pisania tego szkicu zaczęły ukazywać się także Malinowskiego Dzienniki 
1908-1913. Zeszyt pierwszy oraz komentarz do niego Grażyny Kubicy-Heller w: 
„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 1998 nr 1. Na temat Diary zob.: J. Clifford Conrad 
and Malinowski: On ethnografic Self Fashioning, w: tenże Predicament of Culture. 
XX-Century ethnography, literature and art, Harvard University Press 1994 oraz Clifford 
Geertz Zaświadczające ja. Dzieci Malinowskiego, w: „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 
1998 nr 1. Przekład polski artykułu Jamesa Clifforda, dokonany przez Macieja Krupę 
(.Samokreacja etnograficzna: Conrad i Malinowski), w: „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 
1982 nr 3-4 oraz w: Postmodernizm. Antologia przekładów, pod redakcją Ryszarda Nycza, 
Kraków 1997. Prace Clifforda oraz Geertza świadczą o podobnej, jak w przypadku 
recepcji Brzozowskiego, zmianie w odczytaniu pism Malinowskiego: od prac skupionych 
na rekonstrukcji koncepcji kultury, metodologii etc. - do analizy samego dyskursu 
etnograficznego, sposobów, w jakie konstruuje on podmiotowość - zarówno badacza jak 
i badanych - a także wizję lokalnej kultury. Atrakcyjność Diary z tego punktu widzenia 
nie podlega wątpliwości. Nacisk, położony przez Clifforda na polifoniczność Diary, 
wielość tekstowych ról jego podmiotu oraz na specyficzne strategie konstruowania 
lokalnej rzeczywistości kulturowej, która nigdy nie jest dana w swej czystej, niezmąconej 
źródlowości i inności (s. 95), zbliża tę koncepcję do poglądów Gianni Vattimo, który, 
w polemice z R. Rortym, wskazywał, iż to, co inne, jest dane zawsze jako 
skontaminowane, w sytuacji marginesu, getta; zob.: G. Vattimo La fine delia modernité, 
Garzani editore 1991, rozdz. Hemeneutica e antropologia. 

Gerald Geison w pracy The private science of Louis Pasteur, Princeton University Press 
1995, s. 11-16 pisze o rosnącym wśród historyków nauki i socjologów wiedzy 
zainteresowaniu dla dzienników uczonych, notatek, laboratoryjnych zapisków etc., 
których nie traktuje się już jako marginalnych, podrzędnych, czysto osobistych 
dokumentów „wiedzy prywatnej", pozbawionych solidnego, naukowego statusu, lecz 
jako istotne źródła, pozwalające zaobserwować rolę retorycznych i literackich strategii 
w tworzeniu nauki. 

Andrzej Paluch {Wstęp..., s. 17) utrzymuje, iż obraźliwy w angielszczyźnie epitet niggers 
(czarnuchy) jest rezultatem błędnego tłumaczenia nie nacechowanego w języku polskim 
rzeczownika „Nigrowie". 
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caiości, jedni obdarzonej sensem transcendentnym, a także wchodzi w kontakt 
z Absolutem, pojmowanym albo w sposób negatywny, jako pustka absolutna (D, 
s. 158), albo też jako swoista pełnia bytu, „Absolutny Ocean" (D, s. 235), istniejący 
poza obszarem doświadczenia empirycznego, aż po sferę tego, co codzienne, try-
wialne, całkowicie osobiste, jak choćby czynności fizjologiczne. Nawet te ostatnie 
jednak tracą w dzienniku swą „niewinność" oraz charakter czysto naturalistyczny, 
stają się bowiem pretekstem do refleksji, poświęconej możliwości bezpośredniego 
kontaktu z przyrodą (D, s. 151). 

Pomimo czysto prywatnego, przynajmniej w intencji autorskiej, charakteru 
Diary, jego podmiot podejmuje nieustannie wysiłek autokreacji, konstruowania 
swego tekstowego „ja", czyniąc to często w sposób jawny, łatwy do zrekonstruowa-
nia, gdyż nawiązujący, przeważnie, do rozpoznawalnych i wyraźnie określonych 
modeli. Stylizacja podmiotowa przybiera różne postaci; niekiedy jest to nawiąza-
nie do konkretnego literackiego wzorca, jak w przypadku powieści Dostojewskie-
go, funkcjonujących tu jednak jako pewna spetryfikowana i dość ogólnikowa kon-
wencja „dostojewszczyzny", uznana za wystarczająco czytelną, by nie wymagała 
sprecyzowania i służąca wielokrotnie charakteryzowaniu zwłaszcza gwałtownych 
reakcji emocjonalnych, krańcowych odczuć („nastroje à la Dostojewski", D, 
s. 151) oraz zachowań podmiotu (D, s. 105, 122,196)9. Podobną funkcję przejrzy-
stego i łatwo komunikowalnego wzoru, za pomocą którego narrator określa reakcje 
własne, pełnią powieści Stevensona (D, s. 162). 

Niekiedy zaś przywoływane są współczesne klisze kulturowe, stereotypy, obie-
gowe pojęcia, zaczerpnięte z literatury, lecz na tyle samodzielne, że funkcjonujące 
także poza konkretnym kontekstem literackim, jak również pewne mity kulturo-
we. Za przykład służyć może pojęcie Stimmungu, wykorzystywane dla scharaktery-
zowania melancholijnych odczuć (D, s. 87), stanów psychicznych bliżej nie okre-
ślonych oraz trudnych do analizy (D, s. 135), specyficznej atmosfery związanej 
z pewnymi miejscami (D, s. 171). Znamienne jest także porównanie zerwania Ma-
linowskiego z Witkacym do zerwania Nietzschego z Wagnerem (D, s. 34). 

Żywioł stylizacji obejmuje także liczne w Diary opisy przyrody, które w swych 
rysach podstawowych są, jak się wydaje, budowane zgodnie z regułami poetyk im-
presjonistycznych. W partiach opisowych dominują, w sposób zdecydowany, wra-
żenia wzrokowe oraz kolorystyczne, częste są również doznania synestezyjne, 
w których kolory postrzegane są jak wrażenia słuchowe (D, s. 67) oraz dźwięki mu-
zyczne (D, s. 125). 

Próby uchwycenia chwili, tego, co ulotne, nietrwałe, przemijające, powodują 
pewne rozchwianie obrazu, zastąpienie przedmiotu trwałego, stabilnego, obdarzo-
nego wyraźnymi konturami - bliżej nie określoną impresją, „cieniami rzeczywi-

9 / Na temat recepcji utworów Dostojewskiego w literaturze polskiej przełomu XIX i XX 
wieku zob. m.in. następujące prace: Telesfor Późniak Dostojewski a modernizm polski oraz 
Franciszek Siedlecki Dostojewski w kręgu pisarzy polskich, w: „Przegląd Humanistyczny" 
1971 nr 5; Janina Kulczycka-Saloni Dostojewski w Polsce, w: „Miesięcznik Literacki" 1972 
nr 3. 
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stości" (D, s. 90), „fantomami rzeczywistości" (D, s. 98), w których granice pomię-
dzy tym, co realne, a tym, co wyobrażone, okazują się płynne. 

W dzienniku Malinowskiego natura poddana jest nieustannie procesowi estety-
zacji, uwagę podmiotu przyciąga to, co w niej malownicze i co mieści się w katego-
rii pittoresque. Stosowana obficie metaforyka teatralna: „spektakl gór i wysp" (D, s. 
60), „dekoracje nocy tropikalnych", „amfiteatr lasu kokosowego" (D, s. 157) -
świadczy jednoznacznie o traktowaniu przyrody jako swego rodzaju dzieła sztuki, 
pièce de theatre, starannie wyreżyserowanej i odgrywanej przed widzem-konese-
rem. 

Rzeczywistość przyrodnicza oraz społeczna, otaczająca przedmiot Diary, jest 
postrzegana dwojako, staje się bowiem zarazem przedmiotem percepcji intelektu-
alnej i doświadczenia naukowego, dążącego do obiektywnej analizy oraz do wydo-
bycia i opisania jej podstawowych struktur, jak również percepcji estetycznej oraz 
doświadczenia artystycznego (D, s. 129, 236). To ostatnie pojęte jest tutaj jako 
bierna kontemplacja i rejestracja wrażeń, przy celowo minimalnym udziale opera-
cji intelektualnych, porządkujących i zniekształcających to, co doświadczane 
w sposób bezpośredni: 

Przyjemność nowych wrażeń - nienapięta świadomość, gdzie fale rzeczy nowych, każ-
de dobrze określone w swej indywidualności, napływają ze wszystkich stron, l a m i ą 
się, m i e s z a j ą , z n i k a j ą . Przyjemność podobna do słuchania nowej muzyki lub też 
odczuwania nowej miłości: obietnica nowych doświadczeń. [D, s. 253] 

Rola wyrafinowanego estety, poszukującego wciąż nowych, subtelnych do-
świadczeń i postrzegającego rzeczywistość w kategoriach estetycznych, powoduje 
jednak, w sposób nieuchronny, zamknięcie narratora w kręgu doświadczeń dostęp-
nych Europejczykowi. Poświęcając wiele wysiłku opisowi trobriandzkich krajo-
brazów, w istocie nie widzi ich wcale, jest bowiem zdolny do dostrzeżenia tam jedy-
nie tego, co już znane i oswojone, bo przypominające - wybrane zresztą raczej ste-
reotypowo - elementy pejzażu polskiego: Hel (D, S. 76), Saską Kępę (D, s. 262), 
Zakopane (D, s. 254), krajobrazy nadwiślańskie (D, s. 91,251) oraz włoskiego: Ne-
apol (D, s. 49) i Palermo (D, s. 97); nawet jeden z trobriandzkich informatorów 
przypomina narratorowi Achillesa z rysunku Wyspiańskiego (D, s. 146). 

Ta charakterystyczna cecha stylistyczna świadczy tyleż o przywiązaniu do oj-
czyzny i nostalgii za nią, ile o intelektualnej porażce, niemożności zbudowania no-
wego języka opisu, który byłby zdolny do uchwycenia tego, co w rzeczywistości 
Wysp Trobriandzkich niepowtarzalne, indywidualne i odmienne. Choć więc Diary 
rozpoczyna się od charakterystycznego gestu zerwania z przeszłością, symbolicz-
nego unieważnienia wypadków uprzednich wobec narracji: „1 września rozpo-
częła się nowa epoka w moim życiu: samodzielna ekspedycja w tropiki" (D, s. 3), 
choć kreuje Wyspy Trobriandzkie jako swego rodzaju terra nova, obszar, którego 
czas oraz przestrzeń sytuowane są w wyraźnej opozycji do czasu i przestrzeni świa-
ta cywilizowanego, to jednak pełne doświadczenie inności okazuje się dla narrato-
ra niedostępne. 
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„Wyobcowanie stylistyczne", niezdolność do postrzegania i opisania rzeczywi-
stości obcej inaczej niż za pomocą konwencji, metafor, porównań zaczerpniętych 
z własnego kręgu kulturowego, staje się znamienną figurą alienacji duchowej, po-
czucia obcości, które nie opuszczało narratora Diary przez cały czas pobytu na Tro-
briandach: „Problemy etnograficzne nie zajmują mnie w ogóle. W istocie żyję poza 
Kiriwiną, chociaż silnie nienawidzę warunków" (D, s. 264). 

Podstawowym motywem autoprezentacji podmiotu w Diary jest właśnie do-
świadczenie alienacji, a także doświadczenie wewnętrznych antynomii, powo-
dujące zachwianie, osłabienie poczucia tożsamości oraz stabilnej pozycji „ja". 
Wątek ten pojawia się już na samym początku dziennika, w notatce stanowiącej za-
pis snu autoerotycznego, w którym podmiot występuje jako swój własny partner, 
a więc w t rudno uchwytnej grze tożsamości i nietożsamości (D, s. 12-13). 

Narrator doświadcza również poczucia alienacji językowej oraz etnicznej, 
obawy przed wyobcowaniem z polskości na skutek planowanego małżeństwa 
z Angielką (D, s. 174), przede wszystkim jednak - alienacji cywilizacyjnej. Stąd 
też wielokrotnie na kartach Diary pojawiają się skargi narratora na złe samopo-
czucie wśród tubylców, na niemożność nawiązania z nimi kontaktu, zarówno 
służącego celom naukowym, jak i bardziej osobistego, towarzyskiego, a także, 
wyrażane wprost i niekiedy w sposób dość drastyczny, świadectwa niechęci czy 
nawet wręcz pogardy dla Trobriandczyków, silnie kontrastujące z zasadniczo 
ciepłym, pełnym sympatii tonem wypowiedzi o krajowcach, znanym z monogra-
fii terenowych. 

Nie jest t rudno dostrzec liczne, różnorodne sprzeczności w wizerunku narrato-
ra Diary; decydują one w poważnym stopniu o dynamice jego autoprezentacji. 
Z jednej strony, doświadczeniem podmiotu staje się zanik „ja", jego utożsamienie 
się z rzeczywistością zewnętrzną, wyrażone w postaci krótkiej, lakonicznej uwagi: 
„rozpuściłem się w krajobrazie" (D, s. 82), jak też w postaci dłuższej, rozbudowa-
nej autoanalizy, której tematem jest transfer świadomości na przedmiot, anihila-
cja wolicjonalnej strony osobowości, interpretowana jako epifenomen procesów fi-
zjologicznych oraz całkowita koncentracja jedynie na tym, co odczuwane bezpo-
średnio, na doznaniach somatycznych: „Leżałem jak w eutanazji, koncentrując się 
na statku. Utrata odczuć subiektywnych, pozbycie się woli (odpływ krwi z mó-
zgu?), odczuwanie tylko pięciu zmysłów i ciała (przez doznania) powoduje bezpo-
średnie stopienie się z otoczeniem. Miałem wrażenie, że byłem buczeniem okręto-
wego silnika; czułem ruchy statku jako moje własne - to ja podskakiwałem na fa-
lach i przebijałem się przez nie" (D, s. 34). 

Dobitnym kontrastem dla tych mistycznych czy też ęuasf-mistycznych doznań 
zaniku tego, co indywidualne, subiektywne, są zapiski świadczące o bardzo silnym 
skupieniu się przez narratora na ego indywidualnym, wyrażającym się choćby 
w podkreślaniu własnej wartości, w przekonaniu o ważności własnej pozycji za-
równo w społeczności białych: „Ogólnie, odkąd opuściliśmy Brisbane, świado-
mość, że jestem kimś, jednym z najważniejszych pasażerów na pokładzie" (D, s. 6), 
jak i w społeczności trobriandzkiej, w której jednak pozycja ta jest raczej odgrywa-
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na, inscenizowana, reżyserowana, aby utożsamić się z potępianym, zresztą, w in-
nych miejscach dziennika osobowym wzorem białego kolonizatora, sahiba (D, 
s. 8), lub też by zdobyć poczucie wyższości, stworzyć wrażenie dominacji nad kra-
jowcami przez traktowanie ich w sposób protekcjonalny: „Przyjemne poczucie, że 
jestem teraz panem wioski z moimi własnymi «chłopcami»" (D, s. 235). 

W Diary można odnaleźć znacznie więcej takich rysów, świadczących o nieko-
herencji wizerunku podmiotu. Stany ekstatyczne, odczucie bliżej nie sprecyzowa-
nej joie de vivre (D, s. 52, 125, 145, 257) sąsiadują tu ze wzmiankowaną wielokrot-
nie, stanowiącą wręcz lejtmotyw zapisków Malinowskiego, depresją i momentami 
bardzo złego samopoczucia (D, s. 28,74,98), a także z poczuciem pustki wewnętrz-
nej (D, s. 158,160,187,197, 226,271), które przeradza się niekiedy w przekonanie 
o głębokim kryzysie duchowym, a nawet w pragnienie śmierci (D, s. 197), czy też 
w odczucie nieistotności własnej egzystencji, utraty życiowego gruntu (D, s. 198). 
Deklaracjom o potrzebie silnej osobowości, odnalezienia czy może raczej stworze-
nia w sobie centrum, trwałego jądra podmiotowości, towarzyszą częste wzmianki 
o dezorganizacji i rozstroju „ja" (D, s. 168, 264), o niezdolności do pracy oraz do 
podjęcia jakichkolwiek konstruktywnych działań (D, s. 35, 66), o utracie kontroli 
nad sobą i swoim zachowaniem (D, s. 131). 

Znamienną niespójnością naznaczony jest także obraz kobiety, złożony, wielo-
aspektowy i, jak się wydaje, pełniący w Diary funkcję nader istotną, choć może 
niełatwo dostrzegalną na pierwszy rzut oka. Rola kochanki idealnej i czystej, 
przedmiotu marzeń oraz tęsknoty zarezerwowana jest wyłącznie dla Elsie R. Mas-
son, przyszłej żony Malinowskiego: „jej ciało jest sakramentem miłości" 
(D, s. 113). Ten idylliczny obraz burzą jednak „brudne myśli à la Casanova" 
(D, s. 121), od których narrator nie może uwolnić się, nawet pisząc list do narze-
czonej, a także dość niewybredne zachowania erotyczne, których obiektem stają 
się inne kobiety (D, s. 112,207,256). Na biegunie przeciwnym znajduje się kobieta 
animalna, która pociąga swą pierwotnością i wulgarnością, a jednocześnie budzi 
lęk: „młode kobiety, ciemne, z ogolonymi głowami, jedna z nich nakuwukwabuya 
ze zwierzęcą, wulgarnie zwierzęcą twarzą. Drżę na myśl o kopulowaniu z nią" 
(D, s. 177), a także staje się przedmiotem połączonego z melancholią, bo skazanego 
na niespełnienie pragnienia, które wydobywa się na moment spod cywilizacyjnych 
zakazów, by jednakże ulec natychmiastowemu stłumieniu przez odesłanie jego 
przedmiotu do sfery „niskiej", czysto biologicznej, zwierzęcej: „Pięknie, subtelnie 
zbudowana dziewczyna szła przede mną. Obserwowałem mięśnie jej pleców, figu-
rę, nogi, i piękno jej ciała, tak bardzo ukryte dla nas, białych, fascynowało mnie. 
Prawdopodobnie nawet będąc z własną żoną, nie będę miał możliwości oglądania 
gry muskułów tak długo, jak u tego zwierzątka" (D, s. 255). 

Erotyka w Diary jest więc ściśle związana z doświadczeniem transgresji, prag-
nienie czerpie swą siłę i dynamikę z przekraczania - przynajmniej w sferze wy-
obrażonego - kulturowych norm i zakazów. Przedmiotem pożądania ze strony nar-
ratora staje się żona przyjaciela, a więc kobieta niedostępna na mocy społecznych 
konwencji (D, s. 165), zaś jeszcze bardziej drastycznym przełamaniem cywiliza-



Zawadzki „Żywy człowiek, żywy język, petnokn/viste fakty" 

cyjnych i etycznych tabu jest samo dopuszczenie myśli o popełnieniu gwałtu na 
kobiecie, z którą narrator spotykał się jeszcze w Anglii (D, s. 68). 

Z tej dychotomii amor sacer - amorprofanus dość wyraźnie wyłamuje się bogaty 
i złożony obraz matki. Z postacią tą związane jest prawdziwe przywiązanie (D, 
s. 41), poczucie troski (D, s. 52), często pojawiający się niepokój o jej los podczas 
działań wojennych na terytorium Polski (D, s. 22, 59,165). Oprócz tych pozytyw-
nych i, by tak rzec, mieszczących się w społecznej konwencji odczuć, wydaje się, że 
matka budzi także w narratorze niejasne poczucie winy, związane ze sferą seksu-
alną. Myśl o matce pojawia się bowiem w dość zaskakującym kontekście wspo-
mnień o dawnej kochance, stanowiącej przede wszystkim przedmiot fizycznego 
pożądania: „Wciąż kocham [...] - ale nie świadomie, nie wprost; zbyt mało ją 
znam. Ale fizycznie - moje ciało tęskni za nią. Myślę o Matce [...] niekiedy [...]" 
(D, s. 16). W najciekawszych bodaj zapiskach poświęconych matce, dokonanych 
już po jej śmierci i kończących dziennikową narrację, postać ta urasta do roli sym-
bolu pełni duchowej i egzystencjalnej, budzącego w narratorze poczucie winy z po-
wodu woli uniezależnienia się, odrębności, indywidualizacji oraz pragnienie po-
wrotu, zjednoczenia się z archetypem, pozbycia się ciężaru istnienia jednostkowe-
go: „Dziwne uczucie - iść do Matki, połączyć się z nią w nicości. Wspominam rze-
czy, które zwykła mówić o śmierci. Wspominam niezliczone okazje, gdy celowo od-
cinałem się od Matki, by być samotnym, niezależnym - nie czuć się częścią całości 
- wściekły żal, poczucie winy" (D, s. 297). 

Narratorowi Diary nieobce są również pewne doznania homoseksualne: „Po-
szedłem potem na plażę, podziwiając ciało bardzo przystojnego chłopca, który 
szedł przede mną. B i o r ą c p o d u w a g ę pewne residuum homoseksuali-
zmu w ludzkiej naturze, kult ludzkiego ciała odpowiada definicji danej przez 
Stendhala" (D, s. 256). 

Zarysowana w Diary bogata sfera doznań erotycznych, w której odnaleźć można 
miłość czysto duchową oraz miłość czysto fizyczną, Erosa oraz Thanatosa, kobietę 
łagodną oraz kobietę demoniczną, wątki autoerotyczne oraz homoseksualne, a tak-
że różnorodne formy seksualnej transgresji, współtworzy wizerunek dziennikowe-
go podmiotu jako jednostki wewnętrznie rozdartej, dręczonej sprzecznościami, 
wyobcowanej, przeżywającej duchowy kryzys oraz, jednocześnie, poszukującej 
wciąż nowych, silnych wrażeń. W wizerunku tym nietrudno odnaleźć wiele stereo-
typowych wyobrażeń, klisz, konwencji, sposobów autokreacji, znamiennych dla 
okresu Młodej Polski10 . 

1 0 / Na rolę konwencji „przybyszewszczyzny" w Diary zwrócił uwagę Andrzej Paluch, 
Wstęp..., s. 17. O istotnym znaczeniu światopoglądu modernistycznego w kształtowaniu 
się osobowości naukowej Malinowskiego pisze Jan Jerschina w artykule Modernizm 
a osobowość Bronisława Malinowskiego (w: Między dwoma światami. Bronisław Malinowski), 
utożsamiając jednak modernizm przede wszystkim z prądami neoromantycznymi 
i rozumiejąc go jako zespól pewnych obiegowych przekonań, tematów, wątków, takich 
jak zainteresowanie kulturami pozaeuropejskimi i tym, co egzotyczne, egotyzm, 
indywidualizm, skłonność do introspekcji, motywy erotyczne. 
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Narrator Diary jednak nie tylko biernie kontempluje swoje stany duchowe 
i psychiczne oraz emocjonalne potrzeby, lecz także podejmuje nieustannie wysiłek 
organizowania swojej osobowości, walki z zagrażającą mu na różny sposób decen-
tracją, rozpadem i chaosem1 1 . Na planie somatycznym eliminacji złego samopo-
czucia i negatywnych nastrojów psychicznych mają służyć wykonywane z samoza-
parciem ćwiczenia fizyczne, gimnastyka (D, s. 115, 125, 155, 176); na planie inte-
lektualnym - pełnej koncentracji na pracy badawczej i wykonywaniu zawodowych 
obowiązków etnografa ma pomóc eliminacja bezpłodnych pogawędek ze znajomy-
mi (D, s. 116), przede wszystkim zaś - rezygnacja z lektury bezwartościowych po-
wieści, służących jedynie rozrywce, ucieczce od poważnych zadań i zabijaniu cza-
su (D, s. 131,161,249); wreszcie, na planie moralnym, skupienie się na uczuciach 
do narzeczonej wymaga rezygnacji z przygodnych miłostek, wykorzenienia 
nieładu w życiu seksualnym, a nawet porzucenia myśli o innych kobietach (D, 
s. 161, 180, 181, 183). 

Diary Malinowskiego jest więc, po pierwsze, zapisem duchowych zmagań nar-
ratora, bowiem pokątne przyjemności lekturowe oraz erotyczne, zakazane, a przez 
to niezwykle pociągające, stanowią, co wydaje się znamienne, dwie najczęściej po-
jawiające się dzienniku figury sil rozpadowych, grożących podmiotowi, całej jego 
osobowości upadkiem moralnym i dezintegracją sil intelektualnych. Po drugie, 
sam dziennik stanowi swego rodzaju exercitium, ćwiczenie duchowe, ma pełnić rolę 
instrumentu duchowej sanacji. 

Ta pierwsza, psychologiczna funkcja dziennika znajduje wyraz w licznych mo-
mentach introspekcyjnych (D, s. 31, 171, 247), umożliwiających autoanalizę, 
badanie życia wewnętrznego oraz obserwację psychologiczną. Funkcja druga, 
etyczna, przejawia się w kierowanych ku samemu sobie napomnieniach narratora, 
analizie niepowodzeń, próbach wprowadzenia w osobowości ładu moralnego, 
porządkowaniu życia (D, s. 130), nadawania mu nieustannie egzystencjalnej głębi 
(D, s. 121,170). Wreszcie, dziennik czyni możliwym doświadczenie autentyczno-
ści, pojęte tu jednak dynamicznie, jako pewne zadanie, ponawiany wciąż wysiłek 
budowania siebie samego: „Muszę się pozbierać, muszę wrócić do pisania dzienni-
ka, muszę pogłębić siebie. Moje zdrowie jest dobre. Czas pozbierać się i być sobą"; 
„Tego ranka wydało mi się, że celem pisania dziennika i prób kontrolowania życia 
oraz myśli musi być, w każdej chwili, konsolidacja życia, scalanie myślenia, unika-
nie fragmentaryzacji problemów" (D, s. 175). 

Narrator Diary waha się pomiędzy wolą autentyczności, szczerości, powiedze-
nia o sobie wszystkiego, nawet najdrobniejszych i najbardziej intymnych szcze-
gółów, a nieustanną autokreacją. Sam dziennik, jako dokument, nieustannie oscy-
luje pomiędzy formą spontanicznego zapisu a przemyślaną, świadomą konstruk-
cją. Z jednej strony, ma wynikać z samego życia, stanowić jego kontynuację, 
przedłużenie, zaś sam akt pisania ma być czynnością zwykłą, naturalną, niczym 

1 Podobny wątek walki z chaosem wewnętrznym zagrażającym narratorowi w „chwilach 
centryfugalnych" odnaleźć można w Dziennikach 1908-1913, s. 94. 
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nie różniącą się od innych, codziennych dziaiań: „Rano pracowałem, ale także zaj-
mowałem się dziennikiem, etc., bez potrzeby jakichś szczególnych stymulacji. Ro-
bię to do pewnego stopnia spontanicznie, jako rzecz oczywistą [matter of course]" 
(D, s. 174); z drugiej jednak strony, dziennik poddany jest, dokonywanemu ex post, 
wysiłkowi konstrukcji, nanoszone są w nim bowiem poprawki i wprowadzane 
ulepszenia (D, s. 155). 

Ten konstrukcyjny dylemat ma zasięg o wiele szerszy, odzwierciedla bowiem 
pewien istotny problem metodologiczny, przewijający się, pod różnymi postacia-
mi, przez całe dzieło Malinowskiego i tkwiący, w formie zalążkowej, już w Diary. 
To tu właśnie zostaje sformułowany teoretycznie, bodaj po raz pierwszy w sposób 
tak dobitny i wyraźny, przedmiot badań i zainteresowań przyszłego twórcy antro-
pologii funkcjonalnej . Formula „żywy człowiek, żywy język, żywe, pełnokrwiste 
fakty" oraz retoryczne pytanie: „dlaczego nie obrać życia za pierwszy przedmiot 
analiz i rozumienia i następnie dzięki temu światłu nie docierać do innych, skry-
tych spraw?" (D, s. 255) wskazują jednoznacznie na prymat kategorii życia, tego, 
co konkretne, faktyczne, empiryczne, dane bezpośrednio poznaniu, doświadcze-
niu i rozumieniu jako na przedmiot badań, uprzywilejowany, pierwotny oraz pod-
stawowy, zarówno w porządku chronologicznym, jak i metodologicznym. 

Jednocześnie to właśnie osobiste doświadczenie pisarskie narratora prowadzi 
go do sformułowania brzmiących zgoła odmiennie, metodologicznych postulatów: 

Myśli: pisanie dziennika retrospektywnego nasuwa wiele refleksji: dziennik jest „hi-
storią" wypadków, które są w pełni dostępne obserwatorowi, a jednak pisanie dziennika 
wymaga głębokiej wiedzy i pełnego treningu [thorough training]; zmiana z teoretycznego 
punktu widzenia, doświadczenie w pisaniu prowadzi do całkowicie odmiennych wyni-
ków, nawet jeśli obserwator pozostaje ten sam - nie mówiąc już o wypadkach, kiedy jest 
wielu obserwatorów! Konsekwentnie - nie możemy mówić o faktach istniejących obiek-
tywnie: to teoria stwarza fakty. W konsekwencji nie istnieje rzecz taka jak „historia" jako 
nauka niezależna. [D, s. 114] 

Ten krótki, choć doniosły manifest teoretyczny, wychodząc od zakwestionowa-
nia pełnej wiarygodności narracji dziennikowej, poprzez zakwestionowanie statu-
su intersubiektywnych danych empirycznych, aż po zakwestionowanie możliwo-
ści historii jako dyskursu w pełni obiektywnego, podkreśla w sposób wyraźny pry-
mat metody nad faktem oraz obranego punktu widzenia - nad „czystym" przed-
miotem analizy. 

Jedność dzieła etnograficznego. 
Diary a monografie terenowe 
Twórczość Malinowskiego jest, jak się wydaje, zasadniczo jednorodna w swych 

aspektach podstawowych; dziennik można uznać za takie samo d z i e ł o antro-
pologiczne czy też etnograficzne, jak Argonautów Zachodniego Pacyfiku bądź też 
Ogrody koralowe, nie tylko bowiem zawiera on już in nuce wiele podstawowych 
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wątków intelektualnych, które występują w dziełach późniejszych, lecz także sta-
nowi, na równi z innymi pracami antropologa, próbę opisania tubylczej rzeczywi-
stości kulturowej oraz pozwala na prześledzenie rodzących się podczas pracy tere-
nowej metod badawczych12; monografie terenowe można natomiast uznać za an-
tropologiczne czy też etnograficzne t e k s t y, w których zostały zastosowane licz-
ne chwyty konstrukcyjne oraz narracyjne, zbliżające te prace do literackiej formy 
Diary oraz pozwalające uznać je, oczywiście w pewnych granicach i na pewnym po-
ziomie abstrakcji, za swoistą autobiografię, za kontynuację, udoskonalenie, prze-
formułowanie narracji dziennikowej. 

Otwierający zarówno Życie seksualne dzikich (D II, s. 153), jak i Ogrody koralowe 
(D IV, s. 36) wątek przybysza, wkraczającego do Omarakany, głównej wioski archi-
pelagu oraz siedziby wodza, to nie tylko funkcjonalny chwyt fabularny, lecz także 
symboliczny gest, który, po pierwsze, otwiera narrację i inauguruje etnograficzny 
dyskurs; po drugie, legitymizuje go, nadając mu walor autentyczności, weryfiko-
walności przez wskazanie na miejsce jego początku i empiryczne źródło; po trzecie 
wreszcie, stanowi także, analogiczny do pierwszego zdania Diary, moment nie-
ciągłości, zerwania, bowiem narrator, pomijając tu całkowicie informacje do-
tyczące zdarzeń uprzednich, sugeruje, iż przybywa jakoby „znikąd", bez balastu 
kulturowych uprzedzeń, uformowanych apriorycznie pojęć, teorii, koncepcji. 
Chwyt ten stanowi, jak można sądzić, konstrukcyjny ekwiwalent wyrażonego 
w przedmowie do Zwyczaju i zbrodni w społeczeństwie dzikich metodologicznego po-
stulatu „indukcyjnego zbadania faktów, przeprowadzonego bez żadnych z góry po-
wziętych koncepcji czy gotowych definicji" (D II, s. 22). 

Wątek spaceru, swobodnej, pozornie bezcelowej wędrówki po okolicy (D IV, 
s. 37, 102, 103) funkcjonuje jako metafora pierwszego kontaktu z rzeczywistością 
kultury obcej, pozwala także zarysować miejsce akcji oraz tlo wydarzeń, usytu-
ować je w konkretnej scenerii oraz kontekście (D IV, s. 51, 55). 

Dla narratora monografii terenowych, podobnie jak dla narratora Diary, rzeczy-
wistość trobriandzka stanowi przedmiot nie tylko analizy naukowej, lecz także 
oglądu estetycznego. Przybiera on różne postaci: usiłuje być neutralny, rejestrując 
bogate efekty kolorystyczne trobriandzkiego stroju (D II, s. 168); wprost zdradza 
swe uwarunkowania kulturowe, uchwytując kubistyczne efekty konstrukcji ogro-
dowej (D IV, s. 191-192); wreszcie, usiłuje utożsamić się z oglądem krajowców, by 

' 1 3 
zrozumieć specyfikę ich estetycznej wrażliwości (D IV, s. 198-199) . 

Znamiennym przykładem estetycznej percepcji rzeczywistości są fotografie 
Malinowskiego, podporządkowane całkowicie kategorii malowniczości, pittore-
1 2 / Oprócz wspomnianych już zagadnień metodologicznych pojawia się tu także postulat 

rozumienia innej kultury (D, s. 119), sformułowany również później, w sposób dość 
podobny, w Życiu seksualnym dzikich (D II, s. 113). 

1 3 / O kategorii „tubylczego punktu widzenia", istotnej dla całej twórczości Malinowskiego, 
pisze, nawiązując m.in. do Diary, Clifford Geertz w szkicu „From the Native's Point of 
View": On the Nature of Anthropological Understanding, w: tenże Local Knowledge. Further 
Essays in Interpretive Anthropology, New York 1983. 
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sque. Uwzględniają one bowiem nie tyle funkcję, ile formalne walory przedstawio-
nych obiektów, co odbiera im, zdaniem etnografa, status źródła naukowego, ska-
zując na rolę „sentymentalnego dokumentu", skupionego na „wydarzeniach dra-
matycznych, wyjątkowych i sensacyjnych" (D IV, s. 663). Fotografia, stanowiąc 
wykroczenie przeciw dwóm fundamentalnym dla metody Malinowskiego zasa-
dom: zasadzie prymatu funkcji nad formą oraz zasadzie prymatu tego, co regular-
ne i normatywne, nad tym, co wyjątkowe i ekscentryczne (D II, s. 123), jest więc 
tym, co wobec dominującego porządku naukowego zewnętrzne, afunkcjonalne, 
marginalne. Jednocześnie zespół metafor, zbudowanych na odniesieniach do foto-
grafii oraz fi lmu pełni istotną rolę w narracji Malinowskiego, służąc budowaniu 
panoptycznych, perspektywicznych wizji. W Życiu seksualnym dzikich „kinemato-
graficzny obraz przesuwającego się przed naszymi oczyma życia społecznego" 
(D II, s. 185-186) służy uplastycznieniu narracji oraz budowie tła dla przyszłych 
rozważań. W Ogrodach koralowych przeprowadzona zostaje paralela pomiędzy ru-
chem kamery, rejestrującej rzeczywistość, a budową samej narracji, postępującej 
od analizy do syntezy, od tego, co szczegółowe, ku temu, co ogólne, od fragmenta-
rycznych, izolowanych faktów ku większej całości, faktowi wyższego rzędu (D II, 
s. 546-549). 

Spojrzenie z daleka, z perspektywy odległej, to jeden aspekt metafory oka, 
nośnej i częstej w pismach Malinowskiego; aspekt drugi reprezentuje oko 
voyageur'a, w którego rolę wciela się zwłaszcza narrator Życia seksualnego dzikich, 
podpatrujący, a jednocześnie komentujący i interpretujący poczynania krajow-
ców, to, co w ich zachowaniach osobiste, jednostkowe, indywidualne: „Będziemy 
śledzić ich przygody miłosne i sprawy małżeńskie; będziemy wypatrywać ich do-
mowych skandali i wchodzić w tajniki ich życia" (D II, s. 159); „Dotychczas trzy-
maliśmy się w dyskretnym oddaleniu od ich prywatnego zachowania się, od moty-
wów i uczuć kochanków. Nigdy też nie próbowaliśmy śledzić ich w chwilach na-
miętnych pieszczot. Obecnie spróbujemy zrekonstruować historię ich romansu, 
zrozumieć pierwsze wrażenia wywołane pięknem i wdziękiem i śledzić rozwój na-
miętności aż do jej końca (D II, s. 375-376). 

Radykalna opozycja pomiędzy Diary a monografiami terenowymi jako opozy-
cja otwartego procesu myślowego i skończonego wytworu myśli, swobodnych nota-
tek, prezentujących czysto subiektywny, silnie naznaczony emocjami punkt wi-
dzenia i naukowego opusu, dającego ogląd intelektualny, eliminującego w sposób 
całkowity perspektywę osobistą, jest, jak się wydaje, niemożliwa do utrzymania, 
różnica ma bowiem charakter raczej ilościowy niż jakościowy. Dzieło „musi w mi-
niaturze odtwarzać stopniowe, długie i żmudne stadia pracy terenowej" (D II, 
s. 113), nie tylko więc przedstawia wyniki badań, lecz także sam proces dochodze-
nia do nich, przeradzający się nierzadko w „odyseję pomyłek w pracy terenowej" 
(D IV, s. 476), wielostronicową (D IV, s. 646-696) relację o popełnionych i niemożli-
wych do poprawienia pomyłkach i błędach, lukach w informacjach, nie-
ścisłościach, pominiętych, w rezultacie pośpiechu bądź też niedoskonałości stoso-
wanych metod, aspektach tubylczej rzeczywistości, a więc o tym wszystkim, co nie-
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uchronnie stracone, zagubione, nie wyrażone, tworzące niejako negatyw narracji. 
Sam dyskurs etnograficzny jest zaś, do pewnego stopnia, autobiografią (D IV, 
s. 474), relacją narratora o jego „zmiennych kolejach losu w terenie" (D IV, 
s. 476-477), wspomnieniem osobistych przeżyć i doświadczeń oraz tak dobrze zna-
nych z Diary momentów załamań i depresji (D II, s. 369-370). Podmiot bynajmniej 
nie ukrywa też osobistego stosunku do krajowców, określając jednego ze swoich in-
formatorów mianem kanalii (D IV, s. 477), innych zaś - nieco łagodniejszymi epi-
tetami ociężałych i opieszałych (D II, s. 369)14. 

Na pograniczu dwóch kultur15. Narracja w Polowaniu 
na duchy na morzach południowych oraz w Argonautach 
Zachodniego Pacyfiku 
Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów zastosowania form nar-

racyjnych w etnograficznej twórczości Malinowskiego jest Polowanie na duchy na 
morzach południowych. Co interesujące i godne podkreślenia, dominujący tu wątek 
kontaktu ze światem duchów, z rzeczywistością ponadzmyslową został przez Mali-
nowskiego opracowany dwukrotnie, w artykule „Baloma" - duchy zmarłych na wy-
spach Trobrianda (1916) oraz w Życiu seksualnym dzikich (D II, s. 494-502). Różnice 
w ujęciu niekiedy tych samych, niekiedy zaś bardzo podobnych motywów są jed-
nak uderzające, o ile bowiem w „Baloma" oraz w Życiu seksualnym dzikich dominuje 
ton naukowej relacji, skupionej na jak najpełniejszym i obiektywnym przedsta-
wieniu istotnego aspektu kultury trobriandzkiej, o tyle w Polowaniu... wydobyty 
został dramatyczny, niezwykły, sensacyjny aspekt wydarzeń, co pozwala określić 
ten krótki utwór jako etnograficzną powiastkę. 

Narracja w Polowaniu na duchy jest nieciągła, utwór został rozbity na szereg ra-
czej luźno związanych ze sobą scen, co podkreślają incipity poszczególnych roz-
działów: „Pewnego wieczoru" (D VII, s. 276); „Innego wieczoru" (D VII, s. 277); 
„Gdy przebywałem daleko" (D VII, s. 280); „Pewnego wieczoru niedługo potem" 
(D VII, s. 288). 

Pierwszy akapit Polowania na duchy, wystylizowany w konwencji impresjoni-
stycznej, uderzający obfitym opisem egzotycznego krajobrazu i wyrafinowanych 
efektów kolorystycznych, zarysowuje tło akcji, wprowadza wątek przybysza, 
wchodzącego w kontakt z nie znaną mu rzeczywistością, oraz, jednocześnie, wątek 
tajemnicy, tego, co niezwykle, ukryte, czekające na wyjaśnienie, kontrastujący ze 
spokojnym, pogodnym i przyjaznym nastrojem krajobrazu: „Było rześkie, dosko-
nale spokojne popołudnie, gdy po raz pierwszy ujrzałem wioskę Oburaku. Przez 

1 4 / Co interesujące, w Argonautach... taka sama ocena charakteru Trobriandczyków zostaje 
określona jako przesąd (A, s. 197). 

1 5 / Zdanie to jest cytatem z Argonautów... (A, s. 59), gdzie jednak nie odnosi się do 
pogranicza kultur melanezyjskiej i europejskiej, lecz do różnic pomiędzy wschodnimi 
a zachodnimi częściami Nowej Gwinei. Tu używam formuły Malinowskiego w znaczeniu 
metaforycznym. 
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otwarte wejście na zachód, ponad wpadające w odcień mchu zielone wody laguny 
tryskały gorące promienie zachodzącego słońca. Padały na brzeg, rozświetlając 
ścianę mangrowców, grając na błyszczących liściach ciężkiej zieleni, nadając 
brązowemu błotu wybrzeża kolor ciemnej czerwieni, barwiąc w łagodne, ciepłe od-
cienie wdzięczne pnie palm kokosowych, i luminując poniżej ich pierzastych 
wierzchołków głębokie, tajemnicze wnętrze lasu" (D VII, s. 273). 

Jasnowidz i medium, Tomwaywe Lakbwabulo, postać zupełnie marginalna 
w „Baloma" i ukazana tam, co więcej, raczej w negatywny sposób, w Polowaniu na 
duchy staje się głównym bohaterem, obdarzonym niezwykłą mocą i inteligencją, 
a także artystycznym talentem (D VII, s. 277). Charakterystyka bohatera jest bu-
dowana stopniowo, z uwzględnieniem zasady suspense 'u. Pierwsza wzmianka przy-
nosi jedynie informację o bliżej nie określonej i nie wymienionej z imienia, lecz 
dość tajemniczej i wybitnej postaci, z którą narrator pragnie się spotkać; wzmian-
ka druga daje fizyczną charakterystykę tej postaci, na pierwszy rzut oka zwyczaj-
nej, nie wyróżniającej się, lecz jednocześnie naznaczonej szczególnym piętnem, 
kierującym uwagę czytelnika ku sferze zjawisk duchowych, transcendentnych: 
„Niski, krępy, o pospolitym wyglądzie, oszpecony był dodatkowo oznakami żałoby 
po żonie - śladami węgla na skórze i małą mycką ze słomy" (D VII, s. 273); dopiero 
trzecia wzmianka oraz sentencjonalne zdanie o przemijalności sławy ujawniają 
w pełni cechy bohatera, jego nadzwyczajne właściwości i wyróżniony status 
w społeczności wioski (D VII, s. 274). 

Zasada stopniowania napięcia została zastosowana również w budowie zda-
rzeń fabularnych. Wątek kontaktu z duchami i rzeczywistością pozazmysłową po-
jawia się w opowieściach jasnowidza, relacjonowanych przez narratora, który wy-
stępuje tu w roli słuchacza oraz tłumacza, lecz dopiero dramatyczne wydarzenia 
związane ze śmiercią lokalnego wodza oraz obrzędami pogrzebowymi, podczas 
których Tomwaywe Lakbwabulo pełni istotną funkcję medium spirytystycznego, 
stanowią kulminację i rozwiązanie fabuły, pozwalają bowiem narratorowi na zde-
maskowanie jasnowidza jako zręcznego szarlatana, dając jednocześnie „żywy 
przejaw" (D VII, s. 280) lokalnych wierzeń, niezbędny dla ich właściwego zrozu-
mienia. 

Dramatyzacji fabuły, niezwykłości i patosowi wydarzeń (D VII, s. 282,283) to-
warzyszy także dramatyzacja scenerii, w której wydarzenia te się odbywają. W opi-
sach pojawiają się bowiem zjawiska wzrokowe oraz słuchowe dalekie od spokojnej, 
nastrojowej tonacji wstępnego akapitu, oparte na dysonansie, kontraście, 
współtworzące atmosferę niepokoju i tajemniczości: „Przeszywające zawodzenie 
wiatru wydawało się pełne głosów i dziwnych hałasów, niemal ludzkich w swej me-
lodyjnej nieustępliwości, tej charakterystycznej zapowiedzi sztormu" (D VII, 
s. 277); „Malowniczo postrzępiony kontur brzegu wyłonił się z mroku z dziwną 
ostrością, tak charakterystyczną dla tropikalnego brzasku" (D VII, s. 281); „Fanta-
styczne, wibrujące tony tej złożonej muzyki wznosiły się wysoko w górę, czasem 
w niespodziewanej harmonii, czasami w ostrym dysonansie, jak gdyby zestrojone 
z błyskającymi ognikami drgającymi nad całą scenerią" (D VII, s. 284). 
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Narratora Polowania na duchy cechuje znamienne rozdwojenie, ujawniające się 
w jednoczesnym stosowaniu przez niego dwóch sposobów tłumaczenia rzeczywi-
stości, heterogenicznych względem siebie i opartych na całkowicie odmiennych 
przesłankach. Z jednej strony bowiem, niezwykle wydarzenia, towarzyszące po-
grzebowym obrzędom, usiłuje on tłumaczyć w sposób racjonalny, odwołując się do 
praw fizyki, psychologii, do powtarzalności i regularności zachodzenia pewnych 
zjawisk przyrodniczych (D VII, s. 286-287), a więc w sposób właściwy dla 
współczesnego wykształconego Europejczyka; z drugiej jednak strony, przyjmuje 
perspektywę społeczności tubylczej i akceptowany przez nią magiczny sposób in-
terpretacji faktów: „Krytyczny i zimny zmysł obserwacji, cechujący antropologa, 
popadł na chwilę w stan utajenia. Byłem w harmonii z wydarzeniami tej nocy 
i przez moment widziałem wyraźnie, dlaczego stanowią one dla tubylców niezbity 
dowód autentyczności duchów i ich świata" (D VII, s. 288). 

Polowanie na duchy jawi się więc, ostatecznie, jako narracja własnej niespójności 
podmiotu, jego zawieszenia pomiędzy dwiema tożsamościami, dwiema kulturami 
oraz dwoma typami racjonalności; konflikt tych ostatnich nie układa się jednak 
bynajmniej w przejrzystą dychotomię prawdy i fałszu, tego, co rozumne i tego, co 
nierozumne, lecz przekształca się w grę wzajemnej demaskacji, ponieważ racjo-
nalność naukowa okazuje się tak samo fikcyjna jak racjonalność magiczna: 

Chytrze stworzona fikcja wywierała na mnie w istocie coraz większe wrażenie. 
W szczelnym przedziale antropologicznego samookłamywania się i udawania świat du-
chów przybrał dla mnie postać przedziwnej rzeczywistości. [D VII, s. 280] 

Narrator Diary był dotknięty sprzecznościami egzystencjalnymi i psychologicz-
nymi, narrator Polowania na duchy doświadczał braku tożsamości kulturowej; 
w Argonautach Zachodniego Pacyfiku niespójność dotyczy także, jak się wydaje, sa-
mego projektu metodologicznego oraz narracyjnego. W przedmowie do pierwszej 
z wielkich monografii terenowych Malinowskiego zostaje zarysowana istotna, wie-
loaspektowa dychotomia, której członami są, z jednej strony, postępowanie nauko-
we, znajdujące swój wyraz instytucjonalny w profesjonalnym tekście etnograficz-
nym, odznaczające się charakterem metodycznym i systematycznym (A, s. 33-34), 
oparte na sprecyzowanych podstawach teoretycznych i dążące do ujawnienia tego, 
co w badanej rzeczywistości kulturowej normatywne i systemowe, czyli spójnych 
całości i s t ruktur społecznych oraz symbolicznych; z drugiej strony - postępowa-
nie nienaukowe, zainteresowane jedynie izolowanymi, wyrwanymi z kontekstu 
faktami, tym, co sensacyjne, niezwykłe, egzotyczne (A, s. 30-31) oraz amatorskie 
relacje podróżniczo-przygodowe. 

Ta ostatnia klasa tekstów posiada jednak pewną istotną przewagę nad facho-
wym opracowaniem etnograficznym, ponieważ, właśnie dzięki swemu nieprofe-
sjonalnemu statusowi i charakterowi, pozwalają one uchwycić to, co nieuchronnie 
umyka próbom oglądu teoretycznego i metodycznego - egzystencjalny konkret, 
życie w jego różnorodności, aktualności i faktyczności (A, s. 40, 41, 42, 225, 470, 
602), to, co w ludzkim zachowaniu jednostkowe, niepowtarzalne, indywidualne, 
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intymne, nietypowe (A, s. 41,42,43) , wreszcie to, co ekscentryczne, wykraczające 
poza sztywne normy prawne, obyczajowe, kulturowe, którymi kieruje się tubylcza 
społeczność (A, s. 40, 44)16. 

Argonauci mają więc spełniać jednocześnie postulat profesjonalizmu i amator-
stwa, być dziełem naukowym i tekstem literackim, „ekspresyjnym materiałem" 
(A, s. 44)17, spełniać wymogi metody oraz przekazywać „żywy obraz wydarzeń" (A, 
s. 602) . Ta dychotomia przejawia się także w konstrukcji samego narracyjnego 
dyskursu Argonautów. Narrator bowiem, z jednej strony, „włącza się w nurt co-
dziennych wydarzeń", „zanurza się w życiu" (A, s. 44-45), występuje więc w roli 
członka tubylczej społeczności, biorącego udział w wyprawie Kula, odbywającego 
ją od początku do końca i opisującego wydarzenia w ich ścisłym porządku chrono-
logicznym; z drugiej strony, nieustannie zawiesza i opóźnia narrację różnymi za-
biegami retardacyjnymi (A, s. 208, 325), przerywa ją częstymi dygresjami, które 
przeradzają się w minitraktaty etnograficzne (A, s. 197,348,357,542), antycypuje 
pewne wydarzenia (A, s. 71). Z jednej strony, przyjmuje tubylczy punkt widzenia 
i utożsamia się z nim (A, s. 142), a nawet przemawia głosem wyimaginowanego 
krajowca (A, s. 126), spełniając metodologiczny postulat empatii (A, s. 48), z dru-
giej jednak strony, zwłaszcza w późniejszych partiach tekstu, dokonuje nieustan-
nego przekładu i interpretacji wyobrażeń oraz zachowań Trobriandczyków na po-
jęcia wypracowane przez tradycję etnograficzną, tworzy teoretyczne uogólnienia, 
które, jak sam wyznaje, są całkowicie niedostępne i niezrozumiałe dla tubylców 

1 6 / Podobny problem teoretyczny pojawia się też wielokrotnie w innych dziełach 
Malinowskiego. W tym miejscu mogę jedynie wspomnieć o jego podstawowych 
aspektach i wersjach. W Życiu seksualnym dzikich głosi się niemożność wyeliminowania 
przesądów oraz konieczność ujawniania własnych założeń metodologicznych (D II, 
s. 458-459); w Ogrodach koralowych mówi się o niezbędnej roli teorii dla dokonania 
poprawnych obserwacji (D IV, s.669); w „Baloma"- duchy zmarłych na Wyspach Trobrianda 
oddziela się interpretację fałszywą, rozumianą jako hipotetyczna spekulacja, od 
interpretacji właściwej, polegającej na dostrzeganiu w zbiorach faktów - praw ogólnych, 
które uznaje się za właściwe fakty naukowe (D VII, s. 254-255); z drugiej strony, 
podkreśla się, że to osobista i bezpośrednia obserwacja pozwala uchwycić to, co 
konkretne, indywidualne, nie mieszczące się w normach i prawach (D II, s. 366, 373) 
oraz uznaje się prymat „poznania rzeczywistego życia" nad badaniem „obiektywnych 
dokumentów" (D II, s. 375), a także śledzi procesy magiczne „oczami krajowców" (D IV, 
s. 212). O występującym w koncepcji Malinowskiego napięciu pomiędzy czystą relacją 
o faktach a tworzeniem teorii pisze E. Leach The epistemological..., s. 134-135, 
wspominając również o znamionującej, zwłaszcza późną fazę twórczości etnografa, 
próbie wyjścia z dychotomii tego, co w kulturze ogólne (teoria, system etc) i tego, co 
indywidualne (s. 137). 

1 7 / Już sam podtytuł dzieła - Relacja o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei -
odczytać można jako aluzję do konwencji literatury podróżniczej i sensacyjnej. W Życiu 
seksualnym dzikich co najmniej dwukrotnie można odnaleźć aluzje do konwencji romansu 
(D II, s. 147, 377). 

1 8 / C . Geertz (Zaświadczające ja..., s. 82) mówi, w podobnym kontekście, o dychotomii 
Absolutnego Kosmopolity i Doskonałego Badacza. 



Interpretacje 

(A, s. 229,231,233,237,362,467,471), swobodnie parafrazuje ich relacje i opowie-
ści (A, s. 352,387), wreszcie posługuje się metaforami, zaczerpniętymi z własnego 
kręgu kulturowego, porównując górę na jednej z wysp do gotyckiej budowli (A, 
s. 324), zaś grupę biorącą udział w wyprawie Kula - do bohaterów homeryckich (A, 
s. 355). 

Wyrafinowany esteta, koneser egzotycznych wrażeń - to trzecia, obok bieguno-
wo opozycyjnych wobec siebie ról świadka oraz uczonego, rola narratora Argonau-
tów, dominująca zwłaszcza w dwóch pierwszych rozdziałach utworu. Rzeczywi-
stość funkcjonuje tu przede wszystkim jako przedmiot kontemplacji estetycznej, 
która wydobywa z krajobrazu elementy malownicze, walory kolorystyczne i świetl-
ne (A, s. 58, 64, 66, 70, 71,72,75, 76, 83)19. Narrator relacjonuje przede wszystkim 
osobiste wrażenia z podróży (A, s. 61,73,110), w swoim pierwszym kontakcie z tu-
bylcami zwraca uwagę zwłaszcza na to, co w nich egzotyczne, tajemnicze: „Miesz-
kańcy tej wioski i czterech pozostałych na archipelagu są dziwnymi ludźmi" (A, 
s. 73); „ciemnoskórzy, małego wzrostu, z dużymi głowami, robią oni na przybyszu 
dziwne wrażenie jakby jakichś karzełków, gnomów" (A, s. 66; o Dobuańczy-
kach)20 . Wreszcie, co może najbardziej znamienne, fałszywy i fikcyjny dla narra-
tora-etnografa pogląd o nie skrępowanej żadnymi normami, radosnej, swobodnej 
egzystencji krajowców (A, s. 209), dla narratora-estety okazuje się prawdziwy: „od-
nosimy wrażenie, że wizja pradawnego i szczęśliwego dzikiego życia została nagle 
urzeczywistniona - chociażby jedynie w krótkim przemijającym wrażeniu" (A, 
s. 60-61). 

Narrator tej części Argonautów nie ukrywa także fikcyjności swego dyskursu, 
o czym świadczą, paradoksalnie, te właśnie zabiegi, które mają służyć jego upraw-
dopodobnieniu, nadaniu mu plastyczności i konkretności, jak choćby wielokrotne 
odwoływanie się do wyobraźni czytelnika (A, s. 23-24), teatralizacja przedstawia-
nych wypadków (A, s. 70, 74,112), czy wreszcie chwyt imaginacyjnego spaceru po 
okolicy (A, s. 82,218). 

Dyskurs Argonautów Zachodniego Pacyfiku, zawieszony pomiędzy podejściem 
teoretycznym a podejściem empirycznym, pomiędzy abstrakcją a konkretem, po-
między relacją naukową a literacką fikcją, bliższy jest mimesis procesu niż mimesis 
wytworu, „naśladuje" bowiem kolejne fazy kontaktu narratora z kulturą Trobrian-
dów, przebiegającego od percepcji estetycznej, skupionej na rejestracji estetycz-
nych impresji tego, co malownicze, egzotyczne, niezwykłe, ku pogłębionej, świa-
domej swych założeń refleksji etnograficznej2 1 . 

Jest rzeczą znamienną, że w późniejszych partiach tekstu fragmenty takie pojawiają się 
już o wiele rzadziej. 

Przeciwnie jednak sami Trobriandczycy - sprawiają oni uspokajające wrażenie 
„poprawnych, zadowolonych z siebie mieszczuchów" (A, s. 61). Narrator więc stosuje 
zarówno chwyt uniezwyklenia, jak i upodobnienia. 

21/1 Problem „przedstawienia procesu badawczego w produkcie badawczym" Geertz 
Zaświadczające ja..., s. 84) uważa za centralny dla dzieła Malinowskiego. 
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W dziele autora Ogrodów koralowych rolę nadrzędną wobec wszystkich innych 
ról pełni jednak, ostatecznie, rola narratora - twórcy monumentalnej opowieści; 
skoro bowiem „Etnograf jest .własnym kronikarzem, a zarazem i historykiem 
w jednej osobie" (A, s. 22-23), jedyną dostępną mu rzeczywistością jest jego własny 
dyskurs, który nieuchronnie skazany jest, z jednej strony, na interpretację nie-
trwałych, efemerycznych danych i wciąż umykających źródeł, które same stanowią 
interpretację (A, s. 23), z drugiej zaś strony - na bycie zamaskowaną autobiografią. 





Małgorzata SUGIERA 

Leworęczna i wilkołak: „inny" 
w dramatach Lubkiewicz-Urbanowicz 

Liczący się polscy dramatopisarze współcześni rzadko pisali słuchowiska, lek-
ceważąc radio jako miejsce pierwszych przymiarek tematycznych i poręczne pole 
warsztatowych ćwiczeń. Właściwie jedynie Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz nale-
żała w pierwszej połowie najlepszych dla polskiego radia lat siedemdziesiątych do 
czołówki autorów słuchowisk. Nie bez przyczyny sztuka radiowa, której mate-
riałem jest wyłącznie język, zainteresowała tę znaną już wtedy dziennikarkę i au-
torkę opowiadań. Wszystkie jej utwory rozgrywają się bowiem w świecie, który 
krytycy nazwali „doskonale prowincjonalnym"1 , gdzieś daleko na zabitej deskami 
wsi kresowej, jaką znamy dziś głównie z powieści Czesława Miłosza i Tadeusza 
Konwickiego. Podczas jednak gdy Miłosz czy Konwicki przede wszystkim opisują 
kolory i zapachy tamtego utraconego bezpowrotnie świata, Lubkiewicz-Urbano-
wicz pozwalała go usłyszeć. Odmiany i odcienie języka z jej rodzinnych okolic Wil-
na tworzyły łatwo rozpoznawalną cechę słuchowisk, które dzięki swoistej intonacji 
i charakterystycznej składni powoływały w wyobraźni słuchaczy do istnienia świat 
zarazem swojski i egzotyczny. 

Lubkiewicz-Urbanowicz nie ograniczała się jednak do odtworzenia fonetycz-
no-stylistycznej powłoki zapamiętanej z dzieciństwa mowy. Sposób mówienia nie-
rozłącznie kształtował styl życia i myślenia jej postaci, przyciągający i odpy-
chający zarazem reliktami zachowanych wierzeń ludowych, jakie mocno kłóciły 
się z racjonalnością myśli i zachowań propagowanych przez realny socjalizm. Bo-
wiem Lubkiewicz-Urbanowicz nie powracała po prostu nostalgicznym wspomnie-
niem do lat przedwojennych, by własną pamięcią zaświadczyć o istnieniu jednej 
z „małych ojczyzn". Nie próbowała też z kronikarskim zacięciem rejestrować za-
chodzących przemian, stąd niesłusznie bodaj krytycy wpisywali ją do tak zwanego 

Por.: W. Billip Ciepieliszki i szeroki świat, „Tygodnik Kulturalny" 1977 nr 5, s. 16. 
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nurtu wiejskiego, obok - podobnie przeplatających jawę ze snami i baśnią - po-
wieści i opowiadań Tadeusza Nowaka. Interesowały ją przede wszystkim drama-
tyczne spięcia i tarcia między dwoma nie przystającymi do siebie światopoglądami 
i rzeczywistościami, między wierzeniami ojców i pragmatyką codziennego życia. 
Nic nie świadczy o tym lepiej niż przypominające Wesele w Atomicach Sławomira 
Mrożka słuchowisko Kwiat paproci . Dysproporcję między zabobonem a postępem 
wykorzystał Mrożek dla zbudowania groteskowego obrazu schizofrenicznego 
świata, równą niechęcią darząc oba jego bieguny. Natomiast kiedy Lubkiewicz-
-Urbanowicz w konwencji science-fiction realnego socjalizmu XXI wieku pokazała 
wysiłki reaktywowania „na bazie sztucznego drzewostanu" wierzeń „prostego 
ludu" (s. 47), w negatywnym świetle groteski postawiła jedynie świat, który zbyt 
późno przypomniał sobie o zdradzonej przeszłości. 

Radiowe medium - jak bodaj żadne inne - nadaje się do szkicowania płynnych 
konturów świata, w którym jawa bezkarnie miesza się ze snem, a językowa metafo-
ra niespodziewanie owocuje metamorfozami i transformacjami dotykalnej 
(słyszalnej) rzeczywistości. Ze szczególnym znawstwem Lubkiewicz-Urbanowicz 
wykorzystywała w swoich słuchowiskach możliwości tego medium, by wprawić 
słuchacza w pomieszanie, zręcznie odbierając mu zdrowy osąd i trzeźwe widzenie, 
a bezwarunkowo poddając władzy umiejętnie przez nią stymulowanej, kapryśnej 
wyobraźni. Nigdzie lepiej tego nie widać niż w drukowanym na łamach „Dialogu" 
Wieczorze z Lońką*, przewrotnie wykorzystującym tradycyjny schemat komedii. 
Jak typowy komiczny ojciec chce bowiem Wasilewski wydać najmłodszą córkę za 
mąż dla policzalnych korzyści. Przecież kandydat na zięcia pracuje w pobliskim 
skupie żywca i jednym ruchem palca zdecydować może o cenie za kilogram tuczo-
nej od miesięcy maciory. Jak typowa komiczna córka nie chce też tytułowa Lońka 
poddać się bez oporu ojcowskiej woli, bo serce oddała już komu innemu. Nie dziwi 
też w spisie osób obecność jeszcze jednej postaci, służącej Adeli. To wszak ona win-
na wymyślić i przeprowadzić sprytną intrygę, by na ślubnym kobiercu stanął obok 
Lońki wybranek jej serca. Nie tym jednak utartym traktem rozwijają się wydarze-
nia w Wieczorze z Lońką, choć panna, ulegając rozkazowi ojca, podejmuje kolacją 
referenta od skupu żywca. Kiedy jednak ojciec z premedytacją zostawia ich na 
chwilę samych, Lońka z mroku deszczowej nocy na pomoc przywołuje czarnego 
kota, k t ó r y - j a k wcielenie jej gn iewu-os t rym pazurem sięga łysiny referenta. I ra-
dio na to pozwala, byśmy - choć słyszymy miauczenie i reakcję postaci - nie byli do 
końca pewni, czy kot na życzenie Lońki zmaterializował się na chwilę w izbie, czy 
tylko przywidział się amantowi, który w ten sposób próbował zracjonalizować jej 
nagły gniewny gest. A kiedy pijany referent chce później w niedwuznacznych za-
miarach dotrzeć nocą do panny, staje mu na drodze ktoś, kto raz mówi głosem i sty-
lem Lońki, a raz - służącej Adeli. Trudno się więc dziwić, że niedoszły żonkoś 
mimo nocnej pory usiłuje czmychnąć czym prędzej i nawet przyjmuje pomoc 

2,/ T. Lubkiewicz-Urbanowicz Kwiat paproci, „Teatr Polskiego Radia" 1973 nr 4, s. 45-58. 
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Sugiera Leworęczna i wilkołak: „inny" ... 

w znalezieniu powrotnej drogi od nagle pokornej Lońki, która sadowi się za nim 
na motorze. Czuje wtedy ponownie ostre pazury kota i nagle, tuż przy samym mi-
krofonie, złowrogo kraeze wrona. W tym właśnie momencie dla niego i słuchaczy 
zaskakująco zapętla się czas, bo kiedy przerażony gwałtownie stuka do drzwi, to 
okazuje się, że u Wasilewskich jeszcze nie był i nie jadł z nimi kolacji. „To wszyst-
ko już było" - powtarza kompletnie zdezorientowany amant. Na domiar złego 
wpada Adela z wiadomością, że Lońka demonstracyjnie zamknęła się w komórce. 
A kiedy usłużny referent wdrapuje się na stołek, oferując swoje barki służącej, by 
wspiąwszy się na nie zajrzała przez okienko, ona widzi tylko znanego już nam czar-
nego kota z oczami „jak dwa zielone wiadra" (s. 12). Wieczór z Lońką kończy wrzask 
referenta i łoskot przewracanego stołka. 

Choć Lońka zgodnie z komediowym schematem niweczy plany ojca, nie do-
prowadza jednak do oczekiwanego happy endu na ślubnym kobiercu, a jej postę-
powaniem kieruje inna tradycja; tradycja przejętych przez fin de siècle i uformo-
wanych w postać femme fatale odwiecznych wyobrażeń o niebezpiecznej istocie 
kobiecości, którą utożsamiano z naturą, instynktem i animalizmem4 . Lubkie-
wicz-Urbanowicz nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości, każąc Adeli na-
zwać Lońkę „nienormalną" i tak to skomentować: „Jej siostry mądre, to po mia-
stach siedzą. Ona po polach lata. Kiedy przyjdzie deszcz albo zima, chodzi pod 
oknami i wyje, słuchać nie można. Z wronami gada na mogiłkach. W zeszłym 
roku lisa oswoiła, łaził za nią, aż stary wziął i kijem przetrącił. Zwierz powinien 
wiedzieć, gdzie jego miejsce" (s. 8). Nie tylko oswojony lis, także Lońka zupełnie 
nie wie, „gdzie jej miejsce", bo przeciwstawia się rozsądnym planom ojca i postę-
puje niezgodnie z obowiązującym wzorcem zachowań. Lońka jest inna i dlatego 
sprytna Adela, która już przymierza stroje ze skrzyni zmarłej gospodyni, szy-
kując się zająć puste miejsce u boku gospodarza, odmawia jej rozumu i przyna-
leżności do wspólnoty ludzi normalnych. Podobnie „nienormalne" są też inne bo-
haterki słuchowisk i dramatów Lubkiewicz-Urbanowicz: leworęczne, przesia-
dujące na miedzach i mogiłkach, milknące nagle i popatrujące w okno, zdatne 
tylko do chodzenia koło krów i świń, bo bliższe natury niż ludzkiej cywilizacji 
i moralności w jej wsiowym wydaniu. Dlatego trudno oprzeć się wrażeniu, że nie 
tylko zachowane strzępy wspomnień i dziecinne przeżycia znajdują się u źródła 
twórczości Lubkiewicz-Urbanowicz. Opisywana przez nią zamknięta wiejska 
wspólnota, złączona przeciw światu roślin i zwierząt wspólnym, ściśle przestrze-
ganym kodeksem postępowania, stanowi bowiem doskonałe tło dla pokazania 
mechanizmów piętnowania i marginalizacji „odmieńców". Tych „nienormal-
nych", którzy szukają swojej istoty gdzie indziej niż w poczuciu przynależności 
do wiejskiej wspólnoty. 

Najbardziej rzucające się w oczy piętno marginalizującej inności noszą u Lub-
kiewicz-Urbanowicz kobiety. Nie wiem, czy polska autorka miała kiedykolwiek 

Por.: B. Pohle Kunstwerk Frau. Inszenierungen von Weiblichkeit in der Moderne, 
Frankfurt /Main 1998. 
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okazję zetknąć się z powstającymi wiaśnie w latach siedemdziesiątych pracami 
i ideami francuskich feministek, lecz powracający w jej twórczości dla radia i te-
atru obraz kobiety jako innej bardzo je przypomina. Trudno znaleźć lepszy na to 
przykład niż tekst opublikowanego w 1975 roku słuchowiska Nietutejsza'. Niewie-
le wiemy o przeszłości głównej bohaterki. Ledwo w jednej ze scen Mężczyzna 
w sklepie z pieczywem, który kiedyś ją znał, mówi: „Ojciec martwił się o ciebie. 
Chorowałaś, czy co? Coś tam takiego było.. ." (s. 35). To niedopowiedziane „coś", 
sugerujące tabu, otaczające zwykle w wiejskich społecznościach domniemane cho-
roby psychiczne, gna ją teraz po świecie i sprawia, że nigdzie nie potrafi zagrzać 
miejsca. „Chcę wyjść! Wysiąść! [...] Ja chcę stąd wyjść!" - powtarza i kurczowo 
przyciska do piersi zabitego przez samochód zająca, a potem kupiony bochenek 
chleba. Czego szuka tak uporczywie? Lubkiewicz-Urbanowicz ledwo to podpowia-
da, wprowadzając w pewnym momencie postać Karzełka, który zaprasza dziew-
czynę na występy do cyrku, otwierając przed nią możliwość istnienia innej rzeczy-
wistości. I choć cyrk w tamtych okolicach gościł już podobno przed dwoma tygo-
dniami, dziewczyna z cichym uporem powtarza wszystkim, którzy twierdzą, że 
Karzełek ją oszukał: „Nie, nie, nie... on się śmiał do mnie. . ." . Lecz na tym nie ko-
niec. Inność i tytułową nietutejszość głównej bohaterki sygnalizuje bowiem jej po-
zawerbalne zachowanie, które zdaje się być żywcem zapożyczone z rozważań fran-
cuskich feministek. 

W słuchowisku Nietutejsza łatwo rozpoznawalnym znakiem „nienormalnej" 
młodej dziewczyny we wszystkich kolejnych stacjach jej wędrówki przez obcy 
świat jest, zgodne ze specyfiką radiowego medium, nucenie. Wstępne didaskalia 
charakteryzują je w następujący sposób: „Piosenka jest smutna, nieskładna, jakby 
własnej kompozycji . . ." (s. 31). W tym samym 1975 roku, kiedy Lubkiewicz-Urba-
nowicz opublikowała Nietutejszą, Hélène Cixous i Catherine Clement wydały swój 
pierwszy manifest, La jeune née, zawierający pochwałę kobiecego pisania (écriture 
féminine) wyzwolonego spod dominacji męskich kodów i gatunków, wcielających 
tradycję europejskiej literatury. Za jedną z podstawowych cech kobiecego pisania 
uznały wtedy głos bezpośrednio wyrażający zmysłową cielesność i przeciwsta-
wiający się w ten sposób racjonalnej logice męskiego słowa pisanego; żywe słowo 
mówione, wolne od restrykcji gramatyki i stylistyki, podatne na wszelkie fluktu-
acje subiektywnego „ja"; słowo rezonujące, słowo-śpiew, śpiew jako pierwotną mu-
zykę ciała, „nim jeszcze oddech zostanie pocięty przez symboliczność"6. Taką 
pierwotną muzyką ciała wydaje się także konstytuujące bohaterkę Nietutejszej nu-
cenie jako znak i wyraz jej kobiecej istoty, jej nietutejszości, inności. Lecz pomimo 
wyraźnych podobieństw, Lubkiewicz-Urbanowicz nie walczyła o równouprawnie-
nie kobiecej twórczości i nie opisywała „nietutejszości" swoich bohaterek jako -
mniej lub bardziej zamierzonego - aktu wywrotowego. Kobieca inność intereso-

T. Lubkiewicz-Urbanowicz Nietutejsza, „Teatr Polskiego Radia" 1975 nr 2, s. 31-40. 
6 / H. Cixous, C. Clement La jeune née, Paris 1975, s. 172. 
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waia ją w nieco innym aspekcie, co przekonująco pokazuje już jej pierwsze opubli-
kowane w 1968 roku słuchowisko, Prynuka7. 

W Prynuce, jak w późniejszym o dwa lata Wieczorze z Lońką, akcja osnuta została 
wyraźnie wokół szkieletu tradycyjnej komedii, skoro Wacław z ojcem przyjechał 
po kościelnej sumie do panny Marysi w jednoznacznie matrymonialnych zamia-
rach. Lecz sytuacja jest tu od początku wyjątkowa, bo cielaka z wiana Marysi po-
rwał wilk, którego „dalekie, niewyraźne wycie" (s. 17), wplecione w narastający 
szum wiatru, przez cały czas towarzyszy akcji. Nie dość, że od ponad pięćdziesię-
ciu lat wilki tak wcześnie nie podchodziły pod ludzkie siedziby, to jeszcze chłopi 
gonią je jakoś szczególnie niechętnie, ryzykując ich nadmierne spoufalenie z ludź-
mi. Wyjątkowość sytuacji w Prynuce Lubkiewicz-Urbanowicz wiąże niedwuznacz-
nie z postacią i przeżyciami Marysi, wolą ojca wydawanej za mąż. „Mnie dzisiaj 
cały dzień tak jakoś dziwnie jakby we śnie" (s. 26) - powiada Marysia, którą wciąż 
coś woła na dwór, do czarnej wody w ogrodzie - „głębiej, głębiej". Jak się wydaje, to 
niechciane zamążpójście rodzi myśli o samobójczej śmierci, prefigurowanej w lo-
sie cielaka porwanego przez wilka. Lecz wilk zdaje się być w jeszcze bardziej se-
kretny sposób związany z Marysią. Świadczy o tym relacjonowana słowami Parob-
ka reakcja krowy, która na widok panienki „skoczyła jak wściekła" (s. 19). Ale nie 
tylko. Już w tym wczesnym słuchowisku Lubkiewicz-Urbanowicz stosuje chwyt 
zmiany osobowości, sygnalizowanej przez zmianę głosu. Podczas jednak gdy 
w późniejszym Wieczorze z Lońką szukający erotycznych przygód referent raz bę-
dzie gadał z córką gospodarza, a raz ze służącą, w Prynuce schizofreniczne rozdwo-
jenie psychiki Marysi, poddawanej ciśnieniu przymusu „normalności", przybiera 
bardziej prawdopodobny psychologicznie kształt: to ona sama mówi zmienionym 
głosem i budzi w Wacławie przerażenie nagłym wybuchem swojej seksualności. 
Lecz podchodzące coraz bliżej wilki wydają się tyleż związane z jej stłumionym 
buntem, co z przyjętym na kresach obyczajem manifestacyjnej gościnności. Wcie-
lony w tytułową prynukę, czyli niemal rytualnie ponawiane zachęcanie do jedze-
nia, już wkrótce odsłania skrywaną pod pozorami serdeczności egoistyczną pazer-
ność i organiczną niemal wrogość. Widać to wyraźnie w finale, kiedy tuż po awan-
turze o posag i huczne wesele, Marysia podchodzi do okna i opowiada o wilkach 
siedzących w oczekiwaniu na śniegu. Gospodarz dławi się ze strachu, potem zaś 
skrzeczy: „Proście! Proście! Wiedzcie, że bez prynuki nic nie zjedzą". A sąsiad, któ-
ry dotąd coś niewyraźnie bełkotał o powrocie do domu, dodaje: „Musi będzie woj-
na, kiedy wilki tak blisko podchodzą" (s. 30). 

Ten sam obraz wilków łączy zatem w słuchowisku Lubkiewicz-Urbanowicz dwa 
przypadki skrajnych zachowań, podważających przyjęte normy stosunków mię-
dzyludzkich: niechęć Marysi wobec małżeństwa i jej prowokującą seksualność 
z zapowiedzią wybuchu wojny, ujętej jako podobnie niekontrolowany - choć na in-
nej płaszczyźnie - wybuch tłumionych emocji. Można by zatem mówić o dwóch 
obliczach histerii w Prynuce. Tę pierwszą, indywidualną, Freud w swoim opisie 

7 / T. Lubkiewicz-Urbanowicz Prynuka, „Teatr Polskiego Radia" 1968 nr 6, s. 17-30. 
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przypadku Dory połączy} na trwałe ze stłumionymi emocjami i kobiecym ciałem, 
buntującym się przeciwko „nieodwołalności" małżeństwa i macierzyństwa8. Ta 
druga, „męska histeria", zwana urazem psychicznym pod wpływem bombardowa-
nia (<shell-shock), po raz pierwszy ujawniła się na wielką skalę w okopach I wojny 
światowej, również jako wyraz buntu przerażonego ciała przeciwko patriarchalne-
mu kodeksowi męskiej samokontroli, odwagi i honoru9 . W obu przypadkach eks-
tremalna sytuacja jedynie ujawniła to, co tkwiło pod maską tak zwanej „normalno-
ści". Lubkiewicz-Urbanowicz nie tylko przypisuje tym skrywanym emocjom kon-
kretny głos - wilcze wycie, lecz wkrótce też nadaje im złowrogi kształt wilkołaka, 
człowieka-wilka. O jego narodzinach opowiada jej pierwszy sceniczny dramat, 
Szczenię wilkołaka^0. 

Znów jesteśmy we wnętrzu wiejskiej chaty, gdzie z boku rozpycha się ruski piec. 
Lecz jakby posunęliśmy się krok dalej w historii życia „nienormalnej". Nazywa się 
teraz Helena, nosi wyraźne piętno wykluczającej leworęczności i jest od lat żoną 
Gospodarza, którego kiedyś sprytnie wmanewrowano w małżeństwo i który traci 
powoli cierpliwość do niezrozumiałej „inności" żony i jej równie nieudanych dzie-
ci. Najchętniej wprowadziłby do chałupy młodą kuzynkę, która w pierwszej scenie 
zręcznie myje mu plecy i niczym nie odstaje od reszty bab we wsi, przydatnych 
w gospodarstwie. Lubkiewicz-Urbanowicz zgodnie z poetyką swojej twórczości re-
plikuje podstawowy układ postaci w innym, nadając tym samym materialny 
kształt skrywanym emocjom i wyostrzając międzyludzkie relacje. Już w pierwszej 
scenie pojawia się na chwilę w izbie suka z sieni, „dziwny jakiś mieszaniec, brzyd-
ki" (s. 5). Jeszcze ostatniej zimy pomagała Gospodarzowi w polowaniu na lisy, aż 
niespodziewanie jednego z nich puściła wolno. Wściekły gospodarz nie pozwala jej 
karmić, choć pomimo posuniętego wieku właśnie się oszczenila. Po raz kolejny ko-
bietę, zwierzę domowe i dzikie łączy tajemne pokrewieństwo, bo oczy błyszczą 
suce jak u wilka, a także twarz Heleny potrafi nagle tak się zmienić, że paraliżuje 
ruch męża. Lecz nie między mężem i żoną przebiega tym razem główna oś konflik-
tu. Pod piecem siedzi przez cały czas milczący miody mężczyzna, Józef, spokojnie 
czyszcząc broń. I to właśnie syna w przerażeniu i napięciu wciąż obserwuje Hele-
na, daremnie błagając, by odłożył broń. W kulminacyjnej scenie dramatu Szczenię 
wilkołaka do Gospodarza przychodzą miejscowi chłopi na tradycyjne wielkanocne 
kaczanie jajek. W pewnym momencie wybucha bójką tajona nienawiść. A napięcie 
w tej scenie wzmacnia jeszcze jakby Gombrowiczowskie podbechtywanie, jakim 
córka Heleny stara się zachęcić jednego z gości, by udusił dziewczynę, która bar-
dziej mu się podoba niż ona. Wtedy do drzwi ktoś puka, przynosząc wiadomość 
o pojawieniu się we wsi wilkołaka. Jeden z gości ostrzega: „Cicho! On czochra się 
o węgieł domu. Ojciec nieboszczyk mówił, że kiedy on tak koło domu chodzi, ktoś 

8 / Por.: S. Freud Bruchstück einer Hysterie-Analyse [1905], Frankfurt /Main 1993. 
9// Por.: E. Showalter The Female Malady. Women, Madness and English Culture, 1830-1980, 

New York 1985. 
1 0 / T. Lubkiewicz-Urbanowicz Szczenię wilkołaka, „Dialog" 1970 nr 11, s. 5-22. 



Sugiera Leworęczna i wilkołak: „inny" ... 

nim zostanie" (s. 21). Z sieni dobiega niesamowite wycie i Józef wychodzi tam 
z bronią, a wracając po chwili odzywa się po raz pierwszy: „Zabiłem go" (s. 22). Go-
spodarz jednak uspokaja, że dureń zastrzelił tylko jego sukę. Do sieni wychodzi 
też Helena i wraca trzymając w ręku małego szczeniaka. Didaskalia nie pozosta-
wiają wątpliwości co do sensu tego gestu: „Helena jest inna niż w poprzednich sce-
nach. Jest w niej coś niesamowitego, co każe ludziom cofnąć się nagle od stołu" (s. 
22). Wówczas jeden z gości krzyczy: „Boże! Szczenię wilkołaka!" i pokazując na 
Helenę dodaje: „To ona!" (s. 22). 

Co znaczy ten oskarżający Helenę, zamykający Szczenię wilkołaka gest? Jeśli 
nałożyć na siebie dwa równolegle prowadzone wątki i obrazy, to okaże się, że na-
piętnowana przez ludzi ze wsi i własnego męża Helena, podobnie jak odrzucona 
przez niego i ukarana za „inność" suka, urodziła syna-wilkołaka, który niesie zło 
i zabija. Leworęczna i wilkołak rymują się więc ze sobą jako usunięte na społeczny 
margines patologiczne zjawiska, jednak ich natura różni się diametralnie. Pozwa-
la to klarownie zobaczyć rozwijana od kilkunastu lat przez Julię Kristevą teoria 
„podmiotu w procesie", odwołująca się do konceptu dialogiczności Bachtina, by 
poarystotelesowskiej tradycji tożsamości przeciwstawić „człowieka mnogiego" 
(homo multiplex). Z jej koncepcją podmiotu, bardziej konstytuowanego przez egzy-
stencjalne „jestem" niż Kartezjańskie „myślę", wiąże się nierozerwalnie pojęcie 
abjektu1 1 . Kristeva w swoich rozważaniach ponownie przywraca użyciu stare fran-
cuskie słowo z XV wieku, abject, które z kolei wywodzi się z łacińskiego abiectus -
0 charakterystycznie podwójnym znaczeniu, raz podkreślającym cechy własne 
określanego, a raz uwypuklającym stosunek doń określającego: z jednej strony bo-
wiem abiectus to „odrzucony, darzony pogardą", z drugiej natomiast - „nikczemny, 
wstrętny". Tym właśnie słowem nazywa Kristeva ten obszar podmiotowości, w któ-
rym gromadzi się to wszystko, co marginalizowane, nieakceptowane społecznie -
nieczystość, nikczemność, ohyda. Z powodu swego aspołecznego pogardzanego 
1 nieczystego („złe moce") charakteru, abjekt przeraża, ale jednocześnie fascynuje 
swoim wynaturzeniem, które łączy w sobie obcość i sztuczność, gdyż narusza przy-
jęte „normy", które zdają się nawet nie wymagać uzasadnienia. Jedną z technik 
społecznych radzenia sobie z abjektem jest leżąca u źródeł europejskiego teatru 
koncepcja kozła ofiarnego, czyli wyrzucenia nieuświadomionego i nie poddanego 
procesowi przyswajającej sublimacji zagrożenia z wnętrza podmiotu na coś zew-
nętrznego, obarczenie odpowiedzialnością za czyny jednostki obce moce, których 
bezwzględnemu działaniu została poddana. 

Uparte łączenie „nienormalnych" kobiet, tych odrzuconych przez wiejską 
społeczność „innych", z wilkiem jako symbolem przychodzącego z zewnątrz zła 
z wiejskich wierzeń, z jakim wciąż spotykamy się w twórczości Lubkiewicz-Urba-
nowicz, tu bodaj znajduje swoje wytłumaczenie. W obu przypadkach chodzi prze-
cież o podobny mechanizm usuwania na zewnątrz zjawiska uznawanego za 
społeczną patologię, choć ten pierwszy - marginalizacja „nietutejszego", obcego-

1 Por.: J. Kristeva Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection, Paris 1983. 
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wydaje się bardziej znany i oczywisty. Lubkiewicz-Urbanowicz tak zatem rymuje 
oba te mechanizmy, by pierwszy oświetlał drugi, wydobywając zarazem na jaw 
świadomie zapomniany rodowód wilkołaków: gest usunięcia na zewnątrz obcego, 
który faktycznie znajduje się we wnętrzu podmiotu. I nie tyle nawet chodzi o to, że 
podmiot zostaje wówczas nieodwołalnie zredukowany wyłącznie do tego, co 
społeczne, a jego tożsamość wyczerpuje się w przynależności do określonej grupy, 
bez miejsca na indywidualne przeżycia. Autorka Prynuki chce raczej - podobnie 
jak Julia Kristeva - zwrócić uwagę na jedyną drogę ku dojrzałości podmiotu, jaką 
jest rozpoznanie własnego abjektu; chce przypomnieć prawdę ewangelicznego: 
„Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz 
to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym" (Mk 7, 15). Tak 
właśnie można też interpretować jej najbardziej znany dramat Wijunyu. 

Kim są tytułowe wijuny? Słowa tego próżno by szukać w słownikach, a i sam 
dramat nie do końca jasno podpowiada jego znaczenie. Wijuny bowiem to ci, co się 
„przeciwią", stawiają opór, krzyczą głośno i wiją po ziemi. Tak wyjaśnia główny bo-
hater, Cyranek, opisując śmierć swego wprost organicznie znienawidzonego ro-
dzeństwa, które wydal w ręce bandytów w czasie wojny, zapowiadanej już w Piynu-
ce. Cyranek z Wijunów to także bliski krewny Józefa z dramatu Szczenię wilkołaka, 
do którego Lubkiewicz-Urbanowicz wyraźnie nawiązuje już w pierwszej scenie. 
Cyranek siedzi tu na stołeczku pod piecem i w skupieniu montuje skomplikowaną 
pułapkę na zbliżającą się do obejścia parę młodych ludzi, śledzony przez cały czas 
spod okna czujnym wzrokiem matki. Może zresztą Cyranek jest tamtym szczenię-
ciem wilkołaka, co zdążyło już wyrosnąć na prawdziwego złoczyńcę, każdym kolej-
nym strzałem zabijając też swoją matkę, teraz już staruszkę, której za chwilę płacz-
ki zaśpiewają na stypie? Choć przecież wojna dawno minęła, a w wiejskiej izbie 
z rosyjskim piecem widać rekwizyty nowoczesności, w centrum dramatu Lubkie-
wicz-Urbanowicz znajduje się tamta zbrodnia i nierozłącznie z nią związana rela-
cja między matką a jej pierworodnym. Zdarzenia zatem nie układają się linearnie, 
czas rozwarstwia się nieustannie, stypa sąsiaduje z weselem, umarli przychodzą do 
żywych, żywi dawno wewnętrznie obumarli i - po raz kolejny w twórczości Lubkie-
wicz-Urbanowicz - widzi Cyranek pod weselnym welonem raz twarz matki-sta-
ruszki, a raz młodej krewnej. W jednej ze scen Wijunów, w której krytycy (zapewne 
słusznie) dopatrywali się reminiscencji z Matki Witkacego13 , zmarła matka-sta-
ruszka w ślubnej sukni opowiada panu młodemu czekającą ich wspólną 
przyszłość, przedstawiając też dorosłego już pierworodnego, który zmieni jej życie 
w przekleństwo. Sens tej sceny wyjaśnia klarowniej kolejna sekwencja akcji 
z udziałem tych samych trzech osób. Staruszka rozmawia tu z synem, jeszcze raz 
zdaniami w czasie przyszłym dokonanym podejmując wysiłek rekonstrukcji tego 
kluczowego momentu z przeszłości, kiedy on, siedząc przy stole, zdecyduje się wy-
dać brata i siostrę, a ona przeczuje to i się nie przeciwstawi. Potem wraca wspo-

12/1 T. Lubkiewicz-Urbanowicz Wijuny, „Dialog" 1975 nr 12, s. 5-30. 
13/ Por.: M. Sienkiewicz Wijuny, csylizlo, które jest zu nas, „Kultura" 1976 nr 18, s. 13. 
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mnienie sytuacji, kiedy Cyranek po raz pierwszy zabii człowieka, a ojciec iatwo 
wymówił się od jakiejkolwiek odpowiedzialności, podważając swoje rodzicielstwo. 
„I tak już pozostał ten ból we mnie i krzyk" - podsumowuje matka, jak wcielenie 
prawosławnego kultu uczucia (katanyxis), na który powołuje się Kristeva, anali-
zując takie doskonałe wcielenie abjektu w literaturze, jakim jest Smierdiakow Do-
stojewskiego, oraz modelową scenę przebaczenia ze Zbrodni i karyH. Religia pra-
wosławna nakazuje bowiem - wyraźniej niż katolicka - akceptować zło, przyjmo-
wać je z wdzięcznością i pokorą, a nie sądzić. Matka w Wijunach powstrzymuje się 
zatem przed sądzeniem czynów Cyranka, przyjmuje jego zło jak własne, bo w jej 
przypadku ciałem stało się ewangeliczne stwierdzenie, że „to, co wychodzi 
z człowieka, to czyni człowieka nieczystym". I tylko chwilę przed śmiercią ostrzega 
młodą krewną, by trzymała się od niego z daleka. 

Nie bez przyczyny dopiero w czasie stypy z trzaskiem rozstępujących się ścian 
wchodzą do izby ludzie w wilczych skórach, którym Cyranek wydał kiedyś swoje 
rodzeństwo. To tyleż ludzie z krwi i kości, co kulturowy i sceniczny znak tego zła, 
które istnieje w Cyranku; zła, do którego nieświadomie nie chce się przyznać i wy-
rzuca na zewnątrz, by pozostać pozornie niewinną ofiarą tego, co stamtąd, z daleka 
przychodzi. Co ciekawe, tylko on czuje bijący od ludzi w wilczych skórach smród; 
ten sam smród zła, który podpowiedział Dostojewskiemu znaczące nazwisko 
Smierdiakow dla kogoś, kto podobnie wciela wyrzucone na zewnątrz, eksteriory-
zowane zło w Braciach Karamazow. Skupiając w Wijunach uwagę na relacji między 
człowiekiem a wyrządzanym przezeń złem, wcielonym w paradygmatyczną scenę 
zabójstwa rodzeństwa (jak Kain) i wydania ich w ręce morderców (jak Judasz), 
Lubkiewicz-Urbanowicz posługuje się typowym dla jej dramaturgii chwytem 
zwielokrotnienia tej samej relacji, który przede wszystkim umożliwia odbiorcy 
rozpoznanie jak w lustrzanym odbiciu. Pokazana w pierwszej scenie dramatu rela-
cja między matką a synem symbolizuje przecież nie tylko jej stosunek do niego; 
ten stosunek trwożliwego czuwania, który można określić jako dobrowolną zgodę 
na przyjęcie krzyża. Ta relacja to także ukonkretniona w przestrzeni funkcja matki 
wobec syna, funkcja zewnętrznego wyrzutu sumienia. Kilkakrotnie powraca prze-
cież Cyranek do tego samego. „Tyle lat tu siedziała - wspomina na stypie - przed 
tym oknem, mnie pilnując. Poszedł człowiek na zabawę, miody byt, głowę komuś 
rozbił, a ta siedzi i patrzy" (s. 13). „Ona była cały czas najmocniej ze mną. Ona. . . 
mamusia . . . " (s. 27) - podsumowuje kiedy indziej. Nic więc dziwnego, że coraz bar-
dziej niecierpliwie czeka na powrót zmarłej, pozbawiony z jej śmiercią tego jedy-
nego punktu oparcia w świecie, który nadawał dotąd sens jego czynom, pozwalał 
oddzielić dobro od zła i czynić tylko zło przeciwko jej milczącej dezaprobacie, jej 
milczącemu cierpieniu. Nie mogła zatem lepszej prowokacji wymyślić w finale Wi-
junów młoda krewna niż to kłamstwo o matce Cyranka: „Przed samą śmiercią mi 
powiedziała, że była zimna jak kamień. Nic nie czuła, nic!" (s. 30). Toteż kiedy pro-
wokatorka uduszona przez Cyranka osuwa się na podłogę, nad nim zwierają się 

I 4 /Por . : J. Kristeva Les nouvelles maladies de l'âme, Paris 1993. 
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kłapiące paszcze ludzi w skórach i gaśnie światło. Pozbawiony zewnętrznego wy-
rzutu sumienia, który dotąd pomagał mu utrzymywać wewnętrzną równowagę, 
Cyranek padł ofiarą własnego, niesublimowanego, a jedynie projektowanego na 
zewnątrz abjektu. 

Zaglądając w świat wewnętrzny swoich bohaterów, by pokazać niebezpieczeń-
stwo zła, jakie kryje się w ludzkiej podmiotowości; niebezpieczeństwo tego „inne-
go", którego za wszelką cenę usiłujemy się wyprzeć, Lubkiewicz-Urbanowicz kon-
kretyzowała mityczne i językowe metafory w metamorfozach i transformacjach 
postaci i sytuacji, budując w ten sposób płynny i jawnie heteronomiczny świat, 
gdzie pieczołowicie w duchu „małego realizmu" oddane folklorystyczne realia 
sąsiadowały z wysoce skomplikowaną symboliką, ocierającą się o wymiar rytuału 
i mitu. Sprzeciwiała się tym samym nie tylko obowiązującej poetyce dramatu, któ-
ra bez wahania oddzielała rodzajowy obrazek od sennych fantasmagorii pozbawio-
nych restrykcji realistycznego i psychologicznego prawdopodobieństwa, narażając 
się na zarzuty o dramaturgiczną nieporadność w określaniu miejsca akcji, budo-
waniu postaci i napięć dramatycznych1 5 . Jak się bowiem okazało podczas premie-
ry Wijunów na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu1 6 , opór jej scenicznym wizjom 
stawiła także materia samego teatru. 

„Pomysł sztuki - wyznawała autorka w programie teatralnym - powstał ze 
strzępów wspomnień, dziecinnych przeżyć i wrażeń. Stypa na białoruskiej wsi"17 . 
Reżyserująca poznański spektakl Izabella Cywińska przyjęła te słowa za punkt 
wyjścia, kładąc nacisk na realistyczne podłoże akcji i wierne oddanie - w języku, 
kostiumach i zachowaniach - warstwy obyczajowej, co doprowadziło do zachwia-
nia istniejącej przecież w tekście równowagi między realizmem a nadrealizmem, 
folklorem a mitem. Dotyczyło to nie tylko ludzi w skórach, którzy na scenie raz 
zdjąwszy wilcze skóry i maski do końca akcji pozostawali wyłącznie chłopakami 
zza Dzitwy, który przyszli po śniegach, szukając zaczepki i w finale dosłownie tra-
towali Cyranka nogami. W dramacie Lubkiewicz-Urbanowicz tymczasem to tylko 
jedna z możliwych interpretacji tych wieloznacznych postaci, które - zależnie od 
sytuacji - raz stają się bardziej wilkami, raz ludźmi w wilczych skórach, a raz 
złowrogimi wilkołakami. Podobnie w przypadku panny młodej, spod której welo-
nu w Wijunach widać to twarz matki-staruszki, to młodej krewnej. Lubkiewicz-Ur-
banowicz każe nam obserwować te metamorfozy oczami Cyranka, by - jak 
w słuchowiskach radiowych - pozostawić w niepewności co do statusu panny 
młodej. W spektaklu Cywińskiej weselną suknię nosiła młoda krewna, w której 
tylko Cyranek widział postać zmarłej matki, co jednoznacznie demaskowało hete-
ronomiczną rzeczywistość Wijunów jako jego przywidzenie. Radio, sztuka słowa 
i dźwięku, okazywało się w ten sposób medium bardziej dostosowanym do potrzeb 

15, /Por.: M. Sienkiewicz, Wijuny... 
16/ Wijuny, Teatr Nowy w Poznaniu, reż. Izabella Cywińska, scen. Kazimierz Wiśniak, 

premiera: 6 III 1976. 
1 7 / Cyt za.: J. Ratajczak Wijcie się „Wijuny"!, „Teatr" 1976 nr 11, s. 10. 
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tej dramatopisarki, która chciała podważyć jednoznaczność materialnego konkre-
tu i poddać w wątpliwość władze zmysłów postaci i widzów. Jak wcześniej w przy-
padku niemieckich ekspresjonistów, teatr zdradzał dramat, który nie operował 
wieloznacznym obrazem, ale chciał poddać w wątpliwość status składających się 
nań osób i przedmiotów. 

Jeden z recenzentów, wyrażając w ten sposób uznanie dla autorki, sytuował Wi-
juny w klimacie Wesela Wyspiańskiego18. Wyspiański jednak pieczołowicie dbał 
o to, by widz zawsze potrafił odróżnić sceniczne postacie od ich przywidzeń, a re-
alia weselnego przyjęcia od tego, co „komu w duszy gra", ledwo stopniowo zacie-
rając oddzielającą je granicę. Ponadto dla przedstawienia wewnętrznych dylema-
tów weselnych gości sięgnął po symbole z historycznej i kulturowej rekwizytorni, 
które powinny być czytelne dla większości jego odbiorców. Tymczasem odbiorca 
Wijunów przypomina nieco tego nieprzygotowanego i zdezorientowanego obcoję-
zycznego widza, któremu przychodzi oglądać Wesele tak zanurzone w polskiej hi-
storii i kulturze1 9 . Stąd trudno się dziwić, że postawiona wobec trudności w przy-
bliżeniu mu symboliki Wijunów Cywińska zdecydowała się na kolorowy, rodzajo-
wy obrazek jak z folderu dla zagranicznych turystów. Tak więc podstawowy temat 
twórczości Lubkiewicz-Urbanowicz - bycie innym i obcym - okazał się zabójczy 
dla jej scenicznych utworów. Sam zewnętrzny kształt przedstawionego przez nią 
świata na tyle zarazem odstręcza! i fascynował widzów swoją „innością", że nie po-
trafili już dotrzeć do problematyki tej „inności", która była jego tematem. 

1 8 / Tamże, s. 11. 
1 9 / Por.: B. Schultze, J. Schabenbeck-Ebers, I. Kriese Stanislaw Wyspiańskis Versdrama 

„Wesele" (Die Hochzeit) - übersetzt, inszeniert und rezensiert, „Forum Modernes Theater" 
1995 nr 1, s. 64-93. 
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Kazimiera SZCZUKA 

Gombrowicz subwersywny 

Gombrowicz zginął przywalony polonistyczno-strukturalistyczną biblioteką. 
Powaga, doniosłość oraz inżynieryjno-techniczna naukowość znajdujących się 
w owej bibliotece dziel, niegdyś odkrywczych, zniechęca i przestrasza tych, którzy 
chcieliby dzisiaj napisać o Gombrowiczu coś innego. Przebijanie się przez prace, 
które miejscami brzmią jak instrukcja obsługi maszyn przemysłowych w fabry-
kach lat siedemdziesiątych, w istocie ma być próbą żelaza dla śmiałka, pragnącego 
podjąć wątki nie skodyfikowane przez strażników jedynie słusznych struktur tek-
stu i Panów Pieczęci. Naszego s t ruktural is tycznego Gombrowicza dziwnie 
odłączono od cielesności i seksualności, które w istocie były centralnym jego tema-
tem, dylematem filozoficznym, początkiem i końcem wszelkiego tworzenia. 

Może jednak jeszcze nie wszystko stracone. Może jeszcze da się odrodzić Gom-
browicza - nowego, skoro ten strukturalistyczny jakoś przesta! nas podniecać i za-
chwycać? Może poststrukturalistyczny dyskurs, stawiający w centrum uwagi ciało 
i różnicę płci, dostarcza kategorii jakby wymarzonych do czytania autora Pornogra-
fii} German Ritz, pisząc o utworach Jerzego Andrzejewskiego, dowodzi: 

Możliwość nowej lektury wyrasta z połączenia aspektu gender z badaniem struktury 
powieści. Jest to połączenie o charakterze przyczynowym. Kulturalna tożsamość seksual-
ności, jej konstrukcja, stanowi w swej najgłębszej warstwie zawsze część systemu wypo-
wiedzi jako takiego. Dyskurs i rola seksualna pozostają względem siebie w nierozerwal-
nym związku. Rzekoma naturalność seksualności odsłania się w mówieniu o niej 
i w mówieniu jako takim - jako konstrukt.1 

Dotychczas nie czytano Gombrowicza w ten sposób. Forma Gombrowiczowska 
rozumiana była jako fenomen przynależny do porządku uniwersalnej filozofii. 

" G. Ritz Jerzy Andrzejewski. Maski pożądania i ich funkcja w poetyce powieści, vi: Pogranicza 
wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej, część I , Miłość, pod red. I. Iwasiów 
i P. Urbańskiego, Szczecin 1998, s. 32. 
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Przygody Ja w sferze międzyludzkiej, walka przeciw formie i o formę czy to powie-
ściowego bohatera (jakkolwiek rozszczepionego na co najmniej dwa wcielenia), 
czy podmiotu dziennika, w lekturze większości klasycznych i kanonicznych bada-
czy Gombrowicza są przygodami uniwersalnego Czlowieka-W-Ogóle. A przecież 
nie sposób pominąć roli pici i erotyzmu w jego dziele. Nie tylko nawet znaczenia 
samych „tryskających fontann" zakazanego, homoseksualnego zachwytu, owych 
„pewnych oczarowań", „odchylenia wyobraźni", które - wedle własnych słów pisa-
rza - naznaczają i przenikają jego świat. 

Równie kusząca jest możliwość odczytania w Gombrowiczu całej - Foucaultow-
skiej już dziś dla nas - problematyki i teorii dyskursu władzy, który determinuje 
wszelkie międzyludzkie relacje. Przede wszystkim - relacje erotyczne i fizyczne. 
Jak charakteryzuje świat Gombrowicza Miłosz -

ludzie dotykają ludzi wyłącznie, żeby siebie władzą napompować. [...] Tak więc bez ustan-
ku w tłumie, bez ustanku wystawieni jedni na drugich, ludzie są pozbawieni kontaktu ze 
sobą, poza kontaktem dominowania.2 

A zatem - homoerotyzm, Forma jako władza dyskursu, dotyk jako dyskurs 
władzy... Problem tylko polega na tym, aby pokazać, jak to jest zrobione. Być 
może, w dzieło Gombrowicza wpisany jest jeden z najciekawszych projektów no-
wej świadomości gender modernizmu. Częściowo tylko Gombrowicz napisał ów 
projekt świadomie. Reszty - tej najbardziej interesującej - należy szukać w nie-
świadomości tekstów. Nie będzie to jednak łatwe. Pisarstwo Gombrowicza, z pozo-
ru otwarte dla głębokiej lektury, zaprasza historię filozofii, strukturalizm, a i psy-
choanalizę do wspólnego stołu. Jest jednak bardzo przebiegłe. Otwarcie i zaprasza-
nie to w istocie mylenie tropów, zacieranie śladów. Powiązania między oderwany-
mi z pozoru szczegółami, przemilczenia, zatajenia, obsesyjne rytmy - to wszystko 
widoczne jest na powierzchni tekstów. Często sam narrator wskazuje na głębinowe 
sensy, ale te - choć odkryte - wcale nie stają się przez to jasne. 

Czym bowiem jest w Ferdydurke natrętna łydka Żuty Młodziakówny, połączona 
z nogami Kopyrdy, które ten chłopiec wręcz „miał na czole"? Czym jest nagość 
i wieczna młodość Albertynki z Operetki, co znaczą usta Leny, połączone z ustami 
Katasi z Kosmosu? Żart? Obsesje? Mit? Nowy humanizm? Zapewne. A może 
właśnie ów nowy projekt świadomości gender? 

„Ferdydurke uchodziła za powieść subwersyjną i była nią istotnie dzięki okrut-
nej karykaturze wzoru wówczas jeszcze w kulturze polskiej silnego: szlachcica-zie-
mianina" 3 - pisa! Konstanty Jeleński, przyjaciel i jeden z najsubtelniejszych 
znawców twórczości Gombrowicza. W tym sensie autor Ferdydurke zostaje tu okre-
ślony jako obyczajowy i polityczny burzyciel, pisarz awangardowy i nowoczesny, 
ktoś, kto szlachecką kulturę polską wprowadza w stan modernistycznego kryzysu. 

2 / Cz. Miłosz Kim jest Gombrowicz?, w: tegoż Prywatne obowiązki, Paryż 1972, s. 145. 

K. Jeleński Od boskości do nagości (o nie znanej sztuce Gombrowicza), w: Gombrowicz i krytycy, 
wybór i oprać. Z. Łapiński, Kraków-Wroclaw 1984, s. 300. 
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Czy jednak powieść tę i w ogóle dzieło Gombrowicza można by nazwać subwersyj-
nym czy subwersywnym w takim sensie, jaki nadal temu słowu współczesny dys-
kurs feministyczny4? 

I znów na pytanie o Gombrowiczowski subversive intent bardzo łatwo jest odpo-
wiedzieć twierdząco. Wszystkim znany jest koncept zastąpienia ojczyzny syn-
czyzną i cały rewolucyjny, homoerotyczny antypatriarchalizm Trans-Atlantyku. Po-
jęcie Formy, choć objaśniane uniwersalistycznie i strukturalistycznie, często 
bywało przez Gombrowicza stosowane wobec wzoru gender po prostu - czy to mę-
skiego, czy kobiecego. 

Te starsze damy były nieraz wręcz nieznośne w swej naiwnej a arcywygodnej górnolot-
ności. Ów mi t kobiety Polki, s t rażniczki domowego ogniska, reprezentantk i ducha , 
powołanej do uduchowiania tym duchem mężczyzny [.. .] był, jak wszelka tandeta , wysoce 
szkodliwy.5 

W ten sposób Gombrowicz - rzecznik wyzwolenia człowieka - może stać się 
sprzymierzeńcem wyzwolenia kobiet. W takim duchu pisała o nim Anna Sobolew-
ska, autorka artykułu poświęconego zagadnieniu: Gombrowicz a kwestia kobieca. 
Dla Sobolewskiej twórczość Gombrowicza i podstawowe jej pojęcia mogą być wzo-
rem dla wszelkich duchowych i intelektualnych emancypacyjnych praktyk kobie-
cych. Wzór wyzwalania się „Ja" z Polaka, z rodziny, z klasy społecznej, z powinno-
ści wobec literackich konwencji etc. - to wszystko może stać się wygodną i pojemną 
instrukcją dla procesu wyzwalania się „Ja" z „kobiety"6. Tak właśnie jest i słusznie 
możemy się cieszyć z Gombrowicza, że takich wspaniałych nam dostarcza narzę-
dzi. 

A jednak pojawia się tu pewien problem. Polega on na tym, że tak rozumiany 
Gombrowicz pozostaje pisarzem w gruncie rzeczy tradycyjnym, „binarnym". Ist-
niałaby wówczas u niego binarnie wyrażalna różnica płci (męskie/żeńskie) i trady-
cyjny podział na sex i gender. Subwersywność pisarza będzie w takim ujęciu spro-
wadzała się do uświadomienia umowności i konwencjonalności tego, co tradycyj-
nie, kulturowo znaczone jest jako kobiecość. To całkiem sporo, jak na autora, który 
przedstawia świat szlachecko-ziemiański, ale bardzo mało, gdy poszukujemy 
u niego subwersji na miarę surrealistów, Georges'a Bataille'a, Hélène Cixous, 
o których pisze Suleiman w swojej książce. (Te poszukiwania mają już swoich po-
przedników - przypomnijmy, że Konstanty Jeleński uważał, iż erotyzm w Porno-
grafii daje się porównać jedynie z erotyzmem Bataille'a7). 

4// Przypomnieć tu można choćby tytuły głośnych książek - Susan Rubin Suleiman 
Subversive Intent-Gender, Politics and the Avant-Garde czy Judi th Butler Gender Trouble. 
Feminism and the subversion of identity. 

5 / W. Gombrowicz Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, Warszawa 1990, s. 106. 
6 / Por.: A. Sobolewska Kobieta albo człowiek, „Res Publica Nowa" 1994 nr 1. 
7, / Por.: K. Jeleński „Pornografia". „Kosmos". Z listów do Witolda Gombrowicza, „Zeszyty 

Literackie" n r 21, s. 164. List z 4 VIII 1959. 
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Co więcej - musimy wówczas zadać kolejne pytania.. . 
Czy istnieje jakaś słuszna, nietradycyjna kobiecość u Gombrowicza? Można by 

na to odpowiedzieć, że tak - nowoczesna pensjonarka reprezentuje wyzwolony, 
luźny, inny niż dworkowo-ziemiański gender. Albertynka - naga, piękna i młoda 
jest symbolem końca i początku historii. Jeśli tak jednak - czy te figury przedsta-
wiają jakąś prawdziwą, odkłamaną esencję kobiecości? Czy w ogóle zostają przypi-
sane do kobiecej płci? Albo - z innej nieco beczki - jeśli autor Dziennika byłby po-
czciwym sprzymierzeńcem emancypacji, dlaczego jej międzywojenny dyskurs zo-
staje tak okrutnie sparodiowany w Ferdydurke - jako postępowy bełkot nowocze-
snej inżynierowej Młodziakowej? Sobolewska odpowiedziałaby na to zapewne, że 
dlatego, iż Gombrowicz postulował „prawdziwe", egzystencjalne wyzwolenie 
człowieka-kobiety, a nie wyznawał jakąś tam feministyczną ideologię... A jednak 
feminizm i jego współczesne filozoficzne dokonania pomogą nam odkryć w Gom-
browiczu warstwy o wiele głębsze niż to, co opisują binarne opozycje: kobie-
ta/człowiek, męskie/żeńskie, natura/kul tura czy sex/gender. 

W swoich książkach Gender Trouble i Bodies that matter: on the discoursive limits of 
„sex" Judith Butler dokonuje gruntownego przewartościowania opozycji sex/gen-
der, zadomowionej w myśli feministycznej od czasów Drugiej pici. Krytyczna lektu-
ra Simone de Beauvoir doprowadza Butler do twierdzenia, iż nie możemy mówić 
0 gender jako o kulturowej interpretacji różnicy płci: „Nie ma sensu definiowanie 
pojęcia gender jako kulturowej wykładni płci, skoro sama płeć jest nacechowana 
właśnie przez gender"^. Co to oznacza? Oznacza to radykalne odwrócenie kierunku 
myślenia. Sex - wedle Butler - jest kategorią konstruowaną właśnie przez gender, 
gdyż gender to językowe, czyli znakowe, dyskursywne, kulturowe sposoby konstru-
owania pojęcia sex jako rzekomo naturalnej, predyskursywnej zasady kultury. Bu-
tler, silnie zainspirowana myślą Foucaulta, ukazuje, iż w istocie nie ma czegoś ta-
kiego jak materia, cielesność poza językiem. Każde nadanie sensu materii - w ge-
ście, słowie, znaku - stawia materię po stronie języka, po stronie znaczenia. Kultu-
ra i jej ciąg znaczeń: sex - gender - pożądanie, wpisany w „matrycę heteroseksu-
alną", naznacza sensem przede wszystkim to, co rzekomo z porządku językowego 
wykluczone, czyli ciało. Ono tymczasem podlega radykalnemu udyskursowieniu. 
Jest konstruktem kultury, wiązką ustanowionych przez dyskurs znaczeń, i jako ta-
kie poddaje się wszechstronnym praktykom władzy. 

Gender nie jest więc konstruktem nadbudowanym na biologii, gender jest środ-
kiem, sposobem sterowania fantazmatycznym pojęciem różnicy płci. Jeśli gender 
w Butlerowskim sensie zestawimy z pojęciem Formy Gombrowicza, okaże się, że 
ten sam paradoks władzy dyskursu działa i w jego systemie. Być może dlatego 
właśnie jedne z najsłynniejszych stosowanych przez pisarza synonimów „Formy" 
to słowa zaczerpnięte wprost z ciała właśnie i z ciałem nierozłączne, czyli gęba 
1 pupa. („Gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, a przed człowie-

J. Butler Gender Trouble Feminism and the subversion of identity, New York-London 1990. 
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kiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka. Przed pupą zaś 
w ogóle nie ma ucieczki", s. 254)9. 

Zarówno dla Gombrowicza, jak i dla Butler jedyną możliwą strategią istnienia 
w języku jest przyjęcie wobec niego roli polegającej na stwarzaniu, a zarazem roz-
bijaniu sensu. Taką rolę spełnia, oczywiście, filozofia i w ogóle wszelki metadys-
kursywny namysł nad kulturą, nad zasadami stwarzania ludzkiego podmiotu 
przez język. W praktyce pisarskiej autora Ferdydurke namysł ten nierozerwalnie 
powiązany został ze strategią parodii. Zarówno dla Suleiman, dla Butler, jak i dla 
Gombrowicza jedną z podstawowych kulturowych praktyk subwersywnych jest 
parodia. Suleiman analizuje rewolucyjny potencjał parodii, surrealistycznych czy 
feministycznych. Dla Butler szczególnie interesujące są - oczywiście - wszelkie 
parodie ról gender. Wedle autorki Gender Trouble, obecne w parodiach wskazanie na 
niemożność bycia prawdziwym, naturalnym, oryginalnym to obnażenie naszego 
stosunku do „prawdziwej" płci, która w istocie jest tylko rolą, odtwarzaną nie 
w odniesieniu do jakiegoś oryginału, lecz wieczyście imitowaną wedle wskazówek 
rozmaitych kultur (na tym właśnie p o l e g a - w największym uproszczeniu - jej po-
jęcie „performatywności gender"). Butler sądzi, iż parodie wskazują w istocie na 
ontologiczną pustkę pojęcia płci. „Subwersywny ładunek śmiechu czai się w pasti-
szowym efekcie praktyk parodystycznych, w których rzeczy rzekomo oryginalne, 
autentyczne i prawdziwe same są konstytuowane jako efekty"1 0 - pisze. 

Chyba t rudno nie zgodzić się, że taki właśnie subwersywny śmiech towarzyszy 
nam przy lekturze Gombrowicza. Ten śmiech nie jest jednak demoniczny czy nihi-
listyczny. Czasami ściśle stowarzyszony z tragizmem, pojawia się tam, gdzie 
człowiek zyskuje - choć na chwilę - nieco więcej wolności. Każdy językowy rytuał 
trzeba tu jednak wyreżyserować od zera, nie mając nigdy pewności, czy prawda -
nowy, oryginalny sens uświadamiający podskórne mechanizmy języka - błyśnie 
w nim, czy nie błyśnie. 

Przyjrzyjmy się kilku konkretnym praktykom tekstowym Gombrowicza, pole-
gającym na przesuwaniu i rozpraszaniu konstruktów znaczeń ciała, różnicy pici 
i pożądania. Praktyki te, być może, okażą się subwersją godzącą w same opozycje 
porządkujące patriarchalny system dyskursu, chociaż są nacechowane głęboką fi-
lozoficzną i polityczną ambiwalencją. 

A zatem ciało. Jak pisze Olaf Kühl, autor przenikliwego artykułu Ciało i jego 
maskowanie u Gombrowicza: „Dotąd nie zwracano uwagi na to, że słynne pojęcie 
«formy», traktowane zawsze jako fenomen k u l t u r y , «międzyludzkości», ozna-
cza u Gombrowicza także n a t u r ę , także taką rzecz niby raz na zawsze daną jak 
własne ciało"1 Kühl wywodzi dalej, powołując się na Lacanowską koncepcję fazy 
lustra, iż u Gombrowicza istnieją właściwie dwa typy ciała przynależnego do Ja. 

W. Gombrowicz Ferdydurke, tekst opracowała T. Podoska, Kraków 1993. W dalszym toku 
wywodu liczba stron w nawiasach odnosi się do tej edycji. 

1 0 / J . Butler Gender Trouble..., s. 146. 
1 O . Kühl Ciab i jego maskowanie u Gombrowicza, „Teksty Drugie" 1996 nr 1, s. 60. 
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Jedno z nich, „dysforyczne", pokawałkowane, pojawia się, zdaniem autora, w mo-
mencie naruszenia niepisanego zakazu miłości heteroseksualnej, w momencie 
zbliżenia się do kobiety. Z drugim ciałem, określonym jako „euforyczne", mamy 
do czynienia w chwilach zagęszczenia maskowanego pożądania homoseksualnego. 
Wedle Kühla - „władcze, wspaniałe, męskie ciało" pojawia się u Gombrowicza tyl-
ko w momentach imaginacyjnych, zepchniętych w nieświadomość tekstów, 
spełnień homoerotyzmu. 

A ciało kobiety? Jakie jest - euforyczne czy dysforyczne? 
Ani takie, ani takie, gdyż nie podlega narcystycznej identyfikacji z podmiotem 

narratorskim, a samodzielnie nie ma statusu podmiotu. W istocie jest to ciało czę-
sto niematerialne albo pokawałkowane i milczące. Na ogół materialność ciała -
a w każdym razie zarysowany jego wyraźny kontur - i zdolność mowy to cechy 
przypisane kobietom, które nie stanowią już „oficjalnych" obiektów erotycznych. 
Przypatrzmy się jednak rzeczy bliżej, na wybranym przykładzie. 

W Ferdydurke znaczącym ciałem kobiecym jest oczywiście ciało Żuty Młodzia-
kówny, nowoczesnej pensjonarki. Ale czy ono jest rzeczywiście obecne? „Lat 
szesnaście, sveater, spódnica, gumiane sportowe półbuciki, wysportowana, swo-
bodna, gładka, gibka, giętka i bezczelna!" (s. 101). Na jej widok Józio truchleje 
„w duchu i na twarzy", gdyż rozumie nagle, iż „oto - zjawisko potężne". Potem -
pensjonarka „stała w oknie, jakby nikogo w pokoju nie było, i skubała skórę, która 
złaziła jej z ramion wskutek opalenia" (s. 102). W trakcie całej historii miłości Jó-
zia do Żuty jej ciało ukazuje się jako „łydki", „główka", „nóżka", „usteczka", „duże 
oczy nowoczesnej". Zabójczy urok pensjonarki, „potęga zjawiska", jakim ona jest, 
polega na tym, że gibka szesnastolatka włada mistrzowsko („o, mistrzyni!" jęczy 
Józio) swoim ciałem, utrzymując je z daleka od czyhających na nie sensów i nace-
chowań - wieku, mieszczaństwa i przede wszystkim - kobiecości. Kunszt Młodzia-
kówny polega na ciągłym przecinaniu niewidzialnych, zawłaszczających nici dys-
kursu. W swym mistrzostwie jest całkowicie niemal wyalienowana z tego, co „mię-
dzyludzkie", obca dla samej siebie i okrutna w ćwiczeniu ciała. Jej nagość, 
podglądana przez zakochanego przez szybę w łazience, to „akt proporcjonalny", 
który drga i kuli się pod strugami lodowatej wody. W tej brutalności, ostrości i ob-
cości - pozostaje panią siebie, kapłanką „własnej krasy", a jednocześnie istotą po-
zaludzką właśnie. Jej ciało w nowoczesności swojej całkowicie oddzielone od 
wszelkich nacechowań przez gender i sex jest oczywiście - androgyniczne. „Skazić 
urok nowoczesnej pensjonarki" to nadać mu cechę płci. 

Obrazem ciała staje się w pewnym momencie jej pokój, a raczej przedpokój, 
w którym kątem sypiała. Ten brak pokoju również odbiera Józio jako upojny 
i zniewalający wyraz wydziedziczenia, a zarazem suwerenności dziewczyny. Po-
dobnie jak sekretne wejście do pokoju Katasi w Kosmosie - szperanie w rzeczach 
pensjonarki jest ściśle erotycznym „obmacywaniem" pokoju-ciała w poszukiwa-
niu „słabości", śladów tajemnicy, czyli - śladów nacechowania płcią. W obu przy-
padkach pomocny okazuje się w tym fetysz - w Ferdydurke jest to mucha wpuszczo-
na do tenisowego pantofla, w Kosmosie - żaba w pudelku. Cierpienie muchy 
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i oślizgiość uwięzionej żaby stanowią metaforę prawdziwie pozaludzkiej, pre-
dyskursywnej materialności ciała, dla której język Gombrowiczowski znajduje ta-
kie wyszukane znaki, stwarzając ją i obalając jednocześnie. Ta słynna mucha 
męcząca się w bucie zapowiada prawdziwe wyzwolenie Józia spod uroku dziewczy-
ny. Z odsieczą przychodzi mu stary, dobry dyskurs macierzyństwa, w który dość 
łatwo jest, jak się okazuje, wepchnąć dziewczynę. Gdy inżynierowa „zagalopowała 
się" w rozmowie, „dzieckiem nieślubnym córki" pragnąc „wysunąć się na czoło 
awangardy dziejów", Józio zrozumiał nagle, jaką bezcenną broń wciśnięto mu do 
ręki. „«Cóż, dziecko jest dzieckiem» - myślałem wyobrażając sobie poród, mamkę, 
choroby, ognipiór, nieporządki dziecięce, koszta utrzymania oraz że dziecko swym 
ciepłem dziecięcym i mlekiem zniweczyłoby wkrótce dziewczynę, czyniąc ją ocię-
żałą i ciepłą mateczką" (s. 133-134). Ta parodia kobiecej roli sex/gender służy bez-
względnemu zniweczeniu erotyzmu kobiecego ciała. Czy nie pokazuje, jak bardzo 
oporna wobec dekonstrukcji jest, mimo wszystko, pleć kobieca? 

O, ten kult, to posłuszeństwo, to niewolnictwo dziewczyny wobec pensjonarki i wobec 
nowoczesnej! [...] O, niewolniczość aż do samozatraty wobec stylu, o p o s ł u s z e ń -
s t w o dziewczyny! [s. 134] 

-wykrzyku je ze zgrozą narrator. Język bowiem dysponuje dodatkowymi, szczegól-
nie dla gibkich i bezczelnych dziewcząt przeznaczonymi, narzędziami symbolicz-
nego „mordu na młodości i krasie". Naznaczenie płcią jest sposobem wyzwolenia 
się Józia spod uroku pensjonarki. Jej władza nad nim polegała bowiem na byciu 
ponad dyskursem różnicy seksualnej, na władaniu boską, a w każdym razie poza-
ludzką, predyskursywną zasadą cielesności - samej w sobie. 

W istocie bardzo ważnym przejawem Gombrowiczowskiej subwersji jest sposób 
konstruowania obiektu seksualnego. To obiekt zdekomponowany, fragmentarycz-
ny, zupełnie nie związany z płcią. Pamiętajmy, że „dzieło Gombrowicza, jak na 
wiek dwudziesty, jest unikatem, bo nie ma w nim ani jednego opisu kopulacji. [...] 
Nie ma w nim też dotyku"1 2 - jak pisał Miłosz. Pożądanie wyłamuje się tu nie tyl-
ko z „matrycy heteroseksualnej", ale zostaje niejako rozproszone po całym wsze-
chświecie ludzkim. Natręctwa rozmaitych pobudzeń, pochodzących od najróż-
niejszych ciał - znaków, przedmiotów, rytmów, przeczuć - to wszystko buduje ero-
tyczny wszechobiekt, wyłaniający się w każdym tekście na nowo z chaosu świata. 
Erotyzm może naznaczyć nogę, kark, usta, dłoń. Część ciała staje się nagle ekwiwa-
lentem całego ciała i przestrzenią erotycznego podboju, którego jedynym na-
rzędziem jest wzrok, jak to się dzieje z dłonią Leny, leżącą na stole podczas obiadu. 
Zwróćmy jednak uwagę na to, że powab pensjonarki (podobnie jak powab Leny) 
od początku buduje ta jemne pokrewieństwo z innym zupełnie ciałem. W wypadku 
Żuty chodzi oczywiście o Kopyrdę, chłopca nowoczesnego, z którym Józio mógłby 
„odzyskać utraconą możność" i który jest cielesnym i duchowym bratem bliźnia-

1 2 / Cz. Miłosz Kim jest Gombrowicz?, s. 144-145. Chodzi tu Miłoszowi o dotyk 
bezinteresowny, bez podtekstów władzy. 
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kiem pensjonarki, a jednocześnie jej erotycznym partnerem. Żuta, Kopyrda i Józio 
to kolejne wcielenie trójkąta, o którym wprost mowa jest w Ślubie - kobieta być 
może potrzebna jest mężczyźnie jako pośredniczka między nim a innym męż-
czyzną. A jednak ten wzór nie wyczerpuje możliwości konfiguracji pożądania. 
Mniej eksponowane, ale również wyraziście obecne jest tajemne pokrewieństwo 
ciała Żuty z ciałem służącej. Sobowtór Józia, Miętus - na drugim planie rozgrywa 
akcję równoległą wobec miłości Józia. Kolejnym wydarzeniom z pensjonarką to-
warzyszy - punkt po punkcie - historia kuchenna. Miętus skrada się do służącej, 
licząc, że ta jest pośredniczką do parobka, jak pensjonarka do Kopyrdy. Potem 
kradnie jej całusa, zabiera się do niej, wreszcie - gwałci. Kiedy Józio wyzwolony 
oddala się od kłębiącej się kupy, w której zatraca się również pens jona rka -Mię tus 
właśnie „złazi ze służącej". Perwersyjny, a zarazem subwersywny wobec ścisłych 
kanonów patriarchalnego, heteroseksualnego pożądania staje się u Gombrowicza 
również ten groteskowy pociąg do „chustkowej" służącej. Jak analizowała to Maria 
Janion, dziwaczne i wstydliwe upodobanie, opisane przede wszystkim w opowia-
daniu Na kuchennych schodach, jest w świecie pisarza figurą dzikiego, ciemnego 
erotyzmu, poszukującego spełnienia w „strasznej dżungli kuchennej", w sferze 
nieoswojenia, niższości 3. 

Powróćmy jednak do gwałtu. Czy przedstawiony tu pokrótce świat, przy pozo-
rach dekonstrukcji, nie powiela patriarchalnych układów sił, tyle że ciało kobiece 
mistyfikuje obiekt pożądania, prowadząc w istocie do mężczyzny? Czyż w stosow-
nej chwili ciało to nie może zostać odepchnięte jako potencjalnie naznaczone ob-
mierzłym macierzyństwem albo dosłownie lub symbolicznie zgwałcone? Cóż, 
świat Gombrowicza nie jest anielską utopią. Jest opisem mechanizmów Formy/ję-
zyka/dyskursu. Jest jednym wielkim przyłapywaniem świata na gorącym uczynku. 
I właśnie pokazanie, j a k to się dzieje, pokazanie, iż „to" można robić samemu, to 
właśnie owo wymarzone przez Butler parodystyczne obnażenie konstruowalności 
ciała i relacji płci jako relacji władzy. A gwałt? Gombrowicz wyraźnie pokazuje, 
w jakim sensie gwałt stanowi istotę paradoksu władzy - zgwałcone ciało nie jest 
tym, które gwałciciel pragnął sobie podporządkować. Gwałt na Syfonie, ów słynny 
gwałt przez uszy, poprzedzający marginalne zgwałcenie służącej, okazuje się naj-
straszniejszą porażką gwałciciela. 

Syfon umarł. Zgwałcony przez uszy, nie mógł [...] żadną miarą pozbyć się pierwiast-
ków złowrogich. [...] Miętusowi jednak niewiele z tego przyszło, śmierć Syfona nie popra-
wiła bynajmniej stanu jego gęby. Cóż z tego, że Syfon skonał? Miny, które robił podczas 
pojedynku, przywarły mu do twarzy - nie tak łatwo wyzbyć się min, twarz raz naruszona 
nie wraca się sama, nie jest z gumy. [s. 125-126] 

A zatem - gwałt się gwałtem odciska... na ciele, na twarzy gwałciciela. Tak 
działa obosieczny miecz władzy dyskursu. „Przykład Miętusa z Syfonem wskazy-
wał, że przemoc fizyczna nie na wiele się zdaje" (s. 130) - dywaguje później Józio. 

13,/ Por.: M. Janion Ciemna młodość Gombrowicza, w: Gombrowicz i krytycy, s. 513-514. 
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Ciało jest pożądane jako eiaio fantazmatyczne, fizycznie zgwałcone staje się mar-
twe, czyli wyzute ze znaczeń. „Cóż duszy po nosie, dusza - tylko przezwyciężeniem 
duchowym się wyzwala" (s. 130) - twierdzi Józio i znaczy to, że pożądamy w istocie 
„znaczeń ciała", ciała znaczącego (co znaczącego? - podporządkowanie, a zatem 
władzę gwałciciela) a nie materii-mięsa. 

Po co w twórczości Gombrowicza w ogóle występują kobiety i ich erotyczne 
ciała? Czy tylko po to, aby mistyfikować heteroseksualne obiekty pożądania, 
odsyłać mężczyznę do mężczyzny, maskować ukryte przebiegi? Chyba jednak tak 
nie jest. Pojawienie się ciała kobiecego to znak opowiedzenia się Gombrowicza po 
stronie Obcości i Inności, gwarantującej niewyczerpywalność przepływów i zawi-
rowań pożądania. Czy to znaczy, że różnica płci ostaje się jednak, osadzona w opo-
zycji homo/hetero? Przeciwnie, tylko różnicowana ciągle na nowo Inność jest tą 
cechą ludzkiego kosmosu, która gwarantuje wieczną przygodę wywalczania sobie 
wolności. 

Zapytajmy na koniec, z czego wynikała niechęć pisarza do twórczości Geneta. 
Być może ze wstydu przed „Jungowskim cieniem" stricte pederastycznego pisar-
stwa autora Ceremonii żałobnych. Ciekawsze jest jednak wyjaśnienie samego Gom-
browicza. W Dzienniku zarzucał Genetowi, iż z ciała chłopca, jego piękności 
i w ogóle opowieści o homoseksualnym pożądaniu uczynił formę zamkniętą, skoń-
czoną. Sam autor Pornografii nie chciał nawet takiej identyfikacji, nie chciał żadnej 
tożsamości, esencji determinowanej przez taki lub inny - na przykład homoseksu-
alny - dyskurs. Nie chciałby być pisarzem „gejowskim", skończonym, zamknię-
tym, skonwencjonalizowanym, przypisanym do gatunku. 

Pamiętajmy jednak, że świadomość pisarska Gombrowicza zetknęła się z twór-
czością Geneta dość późno i że na tle tradycji polskiej literatury homoseksualnej 
odnajduje on swoje miejsce - zupełnie inne niż to, które przyznano mu w trójcy 
dwudziestolecia: „Gombrowicz, Witkacy, Schulz". Jako modernistyczny pisarz ho-
moseksualny przemieszcza się on wtedy w historii literatury z pozycji awangardzi-
sty, eksperymentującego z konwencjami narracji powieściowej, ku autorom, któ-
rym poświęcił swoje prace German Ritz - takim jak Iwaszkiewicz i Andrzejewski. 
Dzięki temu możemy przekonać się, w jakim stopniu Gombrowicz przekroczył 
i rozwinął homoseksualną tradycję modernizmu. Porzucił mit dionizyjski, który 
był tak typowy dla stylu od Tomasza Manna do Iwaszkiewicza, rozbijając wysokie 
kulturowe odniesienia, pseudonimujące pożądanie homoerotyczne. Rewolucyjna 
subwersywność Gombrowicza ujawnia się zwłaszcza w zderzeniu z twórczością 
Andrzejewskiego, u którego dylematy ciała i pożądania uwikłane i zamaskowane 
zostały w tematyce religijnej i politycznej. Autor Ferdydurke natomiast dotknął po-
ziomu refleksji nad samą istotą pożądania, włączając się - avant la lettre - w dzi-
siejszą debatę postlacanizmu i filozofii postmodernistycznej spod znaku Foucaul-
ta czy Butler. 

Gombrowicz umiał gubić pogonie, ale nie ze strachu uciekał, lecz ku wolności. 
Podobnie czyni Butler, niestrudzenie drążąc i obnażając meandry językowych 
pułapek, uproszczeń i zawłaszczeń. Dlatego - ku niezadowoleniu wielu - na 



Przechadzki 

jakimś poziomie odrzuca i koncept jednolitego „patr iarchatu", i feministyczne 
„My", jako czysty językowy falsyfikat podmiotu. Trudna to ścieżka, którą podąża 
tych dwoje niezłomnych.. . Na szczęście pozostaje nam śmiech. Czasem jest to 
śmiech psa.. . 

Bezwzględne drążenie klisz kultury przyniosło Gombrowiczowi wyzwolenie. 
Być może demon formy nagradza swoich męczenników? Najbardziej skonwencjo-
nalizowana, „skamieniała w swojej głupocie" forma, kultura do n-tej potęgi, obsu-
nięta w „sklerotyczną" parodię (wedle jego określeń), czyli operetka, stała się epi-
fanią radości, świętem języka. Pod sam koniec życia Gombrowicz, jeżdżąc samo-
chodem po alpejskich serpentynach śpiewał z żoną arie operetkowe. Byl wolny. 

Oto ten obraz zapisany przez Ritę Gombrowicz: 

Cóż to było za szczęście jechać we dwójkę słonecznymi, pustymi po sezonie drogami! 
Zachwyceni pięknem zjawiskowych jesieni, śpiewaliśmy operetkowe arie (bo pisał wtedy 
Operetkę). Nasz pies Psina wystawiał jęzor, prychał śmiechem i śpiewał razem z nami.1 4 

14// R. Gombrowicz Gombrowicz w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969, Kraków 1993, 
s. 335. 
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Amerykańska konferencja naukowa 
środkowoeuropejskim okiem widziana 

Poniższe impresje pokonferencyjne nie mają żadnej wartości dowodowej. Ale 
„postacie i zdarzenia" nie są fikcyjne, a „wszelkie podobieństwo do osób i zajść rze-
czywistych" nieprzypadkowe. Jasne jest, że wysłuchanie kilkudziesięciu referatów 
konferencyjnych w jednym ośrodku naukowym nie legitymizuje obserwacji do-
tyczących egzotyki humanistyki rodzimej i obcej (tu: amerykańskiej). Czy jednak 
wysłuchanie kilkuset zmienia tę sytuację? Wątpliwe. Więc jakie kwantum 
„odsluchu" usprawiedliwiłoby przyjemność porównywania w ramach wchodzącej 
i u nas w modę komparatystyki kulturowej? Niejasne. 

Wykorzystując tę chwilę niejasności, pozwólmy sobie na odrobinę arogancji 
i socjokulturowej komparatystyki w przekonaniu, że nierozleglość doświadczenia 
kompensowana bywa przez ostrość widzenia. Akomodacja oka analitycznego musi 
przecież wzrastać wraz z częstością obserwacji. Co zatem widzi oko nie zakomodo-
wane? 

Zacznijmy od akomodacji w podróżnym znaczeniu. A zatem najpierw podróż 
lotnicza i wszystkie jej niewygody oraz ekscytacje. Potem meandryczne lotnisko, 
inny klimat, karuzela z bagażami i reklamacja w sprawie zagubionej walizy. 
Wreszcie, nie bez rozczarowania ceną taksówek, docieramy do znakomitego hotelu 
(Hilton, Hyatt Regency, Sheraton lub czegoś w tym guście), otrzymując najpierw 
estetyczną plakietkę z nazwiskiem (naturalnie nieco zniekształconym; no cóż, nie 
należymy do najczęstszych tu gości). Dostajemy też pakiet konferencyjnych mate-
riałów wraz z zaproszeniami na brunch, lunch, dinner, cocktail oraz folklorystycz-
ne występy - wszystko za dodatkową opłatą. Przeżywszy wstępne rozpoznania, za-
poznania i uśmiechy, odpowiedziawszy na sto identycznych pytań: skąd pani przy-
jechała i czy naprawdę jest tam tak zimno?, w końcu opadamy w miękki fotel efek-
tywnie klimatyzowanej sali konferencyjnej, gdzie częsta kawa oraz obserwacja 
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„kulturowego zróżnicowania" akademii amerykańskiej utrzymują nas w pożąda-
nej naukowej czujności. Eleganckie marynarki, dobre buty i laserowe wskaźniki 
w rękach pewnych siebie prelegentów budują atmosferę biznesowego spotkania. 
Spotkania jednak w celach społecznie akceptowanych jako istotne i godne zbioro-
wego wysiłku „obsługi konferencyjnej" i hotelowej. Żywo kontrastuje to z uroczym 
nastrojem biwaku, podtrzymywanym przez grzałki w szklankach, czasem śpiwory 
i rozmowy do świtu o sprawach wyższych a fundamentalnych w wieloosobowych 
pokojach w czasie rodzimych konferencji. Wieczorem - bankiet w lokalnym kolo-
rycie, według wzorców wspólnych obu światom. Spontaniczna składka na napoje 
rozweselające nie jest jednak praktykowana. Ten motyw porzucam jednak. Dla za-
chowania wysokiego nastroju umiemy (w tym nasza wyższość i cnota) nie przy-
wiązywać wagi do obmierzłego zewnętrza cywilizacyjnej zamożności. Za nami 
przecież dwa tysiące lat europejskiej cywilizacji. 

Oko nasze niechże spocznie na obliczu amerykańskiego literaturoznawstwa. 
Ponieważ jest to oblicze o nadzwyczaj bogatej wielokulturowej mimice, rozważmy 
jedynie dwa grymasy istotne dla naszej dyscypliny z metodologicznego punktu wi-
dzenia: a zatem najpierw sposób reprezentowania, konstruowania, racjonalizowa-
nia i opisywania przedmiotu badań literaturoznawczych, a następnie to, co się 
z nim dzieje w opisie i interpretacji, a zatem zestaw swoistych ze względu na ten 
przedmiot metod analitycznego i interpretacyjnego postępowania. W trochę non-
szalanckim zarysie. Wydaje się, że są to dobre punkty wyjścia nawet dla nie legity-
mizowanego i nie autoryzowanego odgórnie przedsięwzięcia komparatystycznego. 
Otóż... 

Co do przedmiotu badań literaturoznawczych skonfundowany centralny Euro-
pejczyk ma rozmaite wątpliwości. Przede wszystkim nieobecna niemal wydaje się 
w wystąpieniach konferencyjnych literatura, ściślej tekst literacki. Drugoplanowo 
jakby uzupełnia on tylko opowieści o nie kończących się przeźroczach uka-
zujących rzeźby, malunki, „zdarzenia artystyczne", „instalacje", place i ulice po 
prostu, z ludźmi i bez, kobiety poprawiające sylwetkę („body building"), itp. 
Włączanie i wyłączanie świateł oraz dyskretne pomrukiwanie projektora (lub pro-
jektorów; komparatystyka wymaga czasem, jak się okazuje, symultanicznej pro-
jekcji) stają się niemal rytualnymi i obligatoryjnymi tym samym elementami. Go-
dzinne wystąpienie zaproszonego specjalnie na tę konferencję znakomitego 
przedstawiciela społeczności naukowej Berkeley pozbawione elementu wizualne-
go - brzmiało dysonansowo. 

Dominacja obrazu w konferencyjnym dyskursie literaturoznawczym musiała 
być wielorako motywowana. Wiązać ją można z generalną tendencją dydaktyczną 
pozostawania w ścisłej relacji z „życiem" (o czym w drugiej kolejności) i kształto-
wania przedmiotu badań także pod tą presją. Ponadto całość wystąpień miała nie-
rzadko w opisywanym wypadku charakter ledwie myślowo opracowanego (takie są 
wrażenia autorki zapewne wadliwie kulturowo wymodelowanej) opowiadania. 
Ono zaś wymaga obrazowania już nie tylko językowego (co wymaga czasu, ściśle 
racjonowanego w amerykańskiej Akademii i talentu, racjonowanego w każdej aka-
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demii), ale i literalnego: malarskiego, filmowego (np. fragmenty kreskówek), foto-
graficznego. Jedna z referentek wyznała wręcz, że podstawowym jej celem była 
„gra obrazami" silnie zwaloryzowanymi aksjologicznie. Wydaje się przy tym, że 
kolaż pozostaje niezwykle popularną techniką łączenia tych obrazów, spychając 
na margines kontrast, jukstapozycję czy gradację. Kolaż jako technika plastyczna 
i asocjacja jako procedura mentalna w oprawie retorycznej feminizmu, globali-
zmu, regionalizmu, wielokulturalizmu itp. tworzyły, w (fałszującym zapewne) 
uogólnieniu opisywanych zajść, fundament konferencyjnego dyskursu. 

Natrętna i ostentacyjna wizualizacja tego dyskursu wiąże się również, jak 
sądzę, z charakterystycznym dla amerykańskiego literaturoznawstwa swobodnym 
balansowaniem pomiędzy rozmaitymi dziedzinami humanistyki i nieautoryzowa-
nym penetrowaniem świata malarstwa, muzyki, f i lmu, sztuki generalnie oraz -
wśród nauk przyrodniczych - psychologii (spauperyzowany Freud wiecznie żywy) 
i socjologii. 

Ostatecznie przedmiot badań krystalizował się nie tyle w obrębie świata litera-
tury czy literackości, ale w strefie magmatycznego, nieokreślonego pogranicza. 
Przedmiot ten markowały rozmaite kolażowe images, pozostawał on jednak osta-
tecznie nie zdefiniowany i nawet nie opisany. Natomiast najogólniejsze 
współrzędne obszaru, w którym owo widmo będzie się poruszać, wydają się kla-
rowne: poza akademicką wieżą z kości słoniowej, poza dyskursem terminologicz-
nej i koncepcyjnej niedostępności, w pobliżu „życia" raczej, gdzie komunikujemy 
się bez pomocy sformalizowanych teorii (co naturalnie nie znaczy: bez teorii). 
Środkowoeuropejski entuzjasta komparatystyki nie jest zdziwiony: w zestawie po-
uczeń dla adeptów anglistyki wykreowanych przez scholarów z „Writing Center" 
odnajdujemy wskazówkę, aby dla celów analizy tekstu dramatu postawić sobie 
(dramatyczne) pytanie: czy sztuka badana podejmuje współczesne tematy („mo-
dern issues"), takie jak niewolnictwo, emancypacja kobiet (i pozostałych „mniejszo-
ści"), AIDS. Również w konferencyjnych wystąpieniach zasadniczo rozprawiano 
się z „modern issues". Ci, którym nie udało się ulokować w obszarach ścisłej prefe-
rencji, „modernizowali" nieatrakcyjną problematykę, rozważając np. seksualność 
martwego ciaia w średniowiecznej Anglii, zagadnienia ciała w ogóle w rozmaitych 
konstelacjach czasowych i społeczno-psychologicznych, a zatem pedofilię, homo-
seksualizm lub ich brak tu i ówdzie, teraz i w przeszłości. W ramach niezwykle po-
pularnego „multi-kulti" oglądowi - dosłownie - poddano rozmaite kulturowe od-
mienności i podobieństwa, co stanowi nadzwyczajnie nośny temat niezależnie od 
kompetencji referenta oraz specyfiki przedmiotu badań itd. Działo się to przy tym 
często w swoistej (nierzadko wyrafinowanej) odpowiedzi na jedno z pytań pomoc-
niczych „Writing Center": „w jakiej relacji do znanej ci rzeczywistości („life as you 
know it") pozostaje tekst literacki? 

Nieokreśloność przedmiotu badań literackich ma, wydaje się, ścisły związek -
sprzężenia zwrotnego zapewne - z efemerycznością, tak to prowizorycznie nazwij-
my, rezultatów badań literaturoznawczych. Oto jak rzecz postrzegam w perspekty-
wie bandyckiej komparatystyki. Przeciętny rodzimy referat konferencyjny stabili-
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żuje przedmiot dociekań najpierw poprzez umiejscowienie go w solidnie zaryso-
wanej sieci intertekstualnych odniesień, którą rekonstruować możemy z odsyłaczy 
bibliograficznych w tekście pisanym albo ze wzmianek streszczeniowych 
w wystąpieniu ustnym, uzupełnianych niekiedy w poreferatowej dyskusji. Inten-
cja tej strategii jest dość oczywista, idzie bowiem o legitymizację obiektu badań 
jako już rozpoznanego albo też zapoznanego (co tylko potwierdza powyższą zasadę 
poprzez jej zaprzeczenie), a w każdym razie jako mającego swe miejsce w dyskur-
sie, zasługującego na uwagę i literaturoznawczy wysiłek. W tej trosce o uświado-
mienie odbiorcy tzw. „stanu badań" kryje się również mocno zakorzenione prze-
konanie o kumulatywnym charakterze literaturoznawstwa, przekonanie utrzy-
mujące się jako przeświadczenie głębokie pomimo zmian literaturoznawczych pa-
radygmatów, jak również pomimo teoretycznego sprzeciwu ponowoczesności wo-
bec takiego ujęcia kwestii kontynuacji i przyrostu wiedzy w humanistyce. Refe-
rent lokujący przedmiot badań w intertekstualnej sieci pozwala widzieć trud 
własny jako ciąg dalszy wysiłków pokoleń poprzedzających (albo przynajmniej 
kilku innych entuzjastów). Zarazem także konotuje niejako kodę referatu: spo-
dziewamy się bowiem, że kolejni badacze zechcą zutylizować i nasz trud, a zatem 
przedstawione ustalenia - choć, jak lubimy to podkreślić, nieostateczne, wstępne, 
prowizoryczne, przyczynkowe itd. - warte są uwagi słuchaczy. Opisywana strate-
gia ma więc także pewne znaczenie wartościotwórcze, co ważne ze względu na inne 
przeświadczenie żywo obecne w „naszym" i nie „naszym" literaturoznawstwie; że 
mianowicie badamy to, co z jakichś oczywistych względów wydaje się ważne, co 
dysponuje jakąś mniej lub bardziej oczywistą wartością, nie poświęcamy zaś uwagi 
trzeciorzędnym szczegółom. 

Inne wrażenia odnosi obserwator konferencyjnego dyskursu za oceanem. Pod-
kreślmy najpierw odmienność konstrukcji partii inicjalnych wystąpień referato-
wych. Otóż przedmiot zainteresowania zjawia się jakby poza swoją genealogią, 
w niearcheologicznej przestrzeni bez głębokości dyskursowej, jako efemeryda jed-
norazowo odnajdowana lub konstruowana i choć budząca zainteresowanie - istot-
niejsze tu niż wartość dla „rozwoju nauki o l i t e ra tu rze" - to żywa jedynie w ramach 
pojedynczego, odosobnionego projektu. Projektu książkowego, dodajmy na mar-
ginesie, bo też dosłownie każdy referat anonsowano jako część „większego publi-
kacyjnego przedsięwzięcia". Znaczyć to może między innymi, że intelektualny 
wysiłek nie uwieńczony produkcją książki nie wydaje się dość znaczący. Prawdo-
podobnie pewne znaczenie odgrywa tu po prostu pragmatyka kariery akademic-
kiej, wymagająca permanentnej aktywności wydawniczej dla utrzymania stałej 
pozycji uniwersyteckiej. Potwierdza to rozpowszechniony obyczaj introdukcji re-
ferenta poprzez katalogowanie opublikowanych i przygotowywanych do druku 
książek, co zastępuje jakiekolwiek inne „dane biograficzne", co znowu wspólne 
obydwu światom. 

Częstym zabiegiem retorycznym wspierającym pojawienie się niearcheologicz-
nego przedmiotu badań jest inicjująca - niemal obligatoryjnie zabawna - historyj-
ka z „życia", która pozostawiając obiekt zainteresowań w niedomówieniu, uczyni 
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go zarazem bliskim, swojskim, już znanym déjà vu lub déjà lu. Ponieważ historyjka 
jest zabawna, sprawnie manipulujemy też czynnikiem ludycznym, zyskując uwa-
gę i przychylność publiczności, chętnie gimnastykującej udręczoną przeponę 
w akcie zdrowego śmiechu. Wydaje się, że mamy tu do czynienia z generalną ten-
dencją kulturową „opowiadania historii" (Czy to „koniec żałosny" społeczeństw 
pozbawionych - na postmodernistyczną modłę -grand récit}). D ian ie uprzedzone-
go obserwatora nawykłego raczej do formułowania sądów, generalizowania lub 
analizowania, oraz recypowania tego rodzaju wypowiedzi w okolicznościach kon-
ferencyjnych, nowym i zaskakującym doświadczeniem jest słuchanie „opowieści" 
(w klasycznym znaczeniu) z życia lub nie z życia wziętych. Podobnie dzieje się 
zresztą przy stole w czasie przyjęcia, w telewizyjnym show, w kościele i na żeńskim 
spotkaniu w sprawie polecanego aktualnie masażu. Dodajmy, że tak jak przy stole 
i w telewizji, opowieści te: a) nie akumulują się w jakiś generalny sens, b) regular-
nie pobudzają publiczność do wybuchów zdrowego śmiechu lub też spontanicz-
nych okrzyków, c) na poziomie „codziennego" doświadczenia „szarego człowieka" 
ilustrują profesjonalną wiedzę. Historie te mają kluczowe znaczenie jako retorycz-
ne figury otwarcia wszelkich wystąpień publicznych. 

Retoryczne figury zamknięcia wydają mi się nieco odmienne od ojczystych, co 
stanowi prostą i logiczną konsekwencję różnic w umiejscowieniu oraz rozumieniu 
istoty literaturoznawstwa, które w amerykańskim kontekście niezręcznie byłoby 
nazywać nauką o literaturze; nie ze względu na jakość efektów naturalnie, ale 
z uwagi na „naturalnie" postmodernistyczne przeświadczenia głębokie. Ogólnie 
rzecz ujmując, powiedzieć trzeba, że intencją „podmiotu konferencyjnego" we 
wcieleniu środkowoeuropejskim jest, jak już podkreślano, odnalezienie punktu 
inkorporacji wyników osiągniętych w drodze badań w obszar licencjonowanego li-
teraturoznawstwa. Tworzy to optymistyczną klamrę humanistycznej akumulacji. 
Jeśli przyjmiemy, że zasadniczo tak mniej więcej konstruujemy kodę konferencyj-
nego wystąpienia, to świadomość „podmiotu" amerykańskiego jawić się będzie 
jako skrajnie separatystyczna, indywidualistyczna, aspołeczna (w relacji do 
społeczności uczonych oczywiście) czy izolacjonistyczna. Referaty, książki, semi-
naryjne wykłady kreują, odnosi się wrażenie, odrębne światy, których bogowie 
z oddali przyjaźnie kiwają głowami, zachowując bezpieczny dystans. Akumulację, 
choćby w jakiejś skromnej postaci, archeologiczne continuum, choćby krótkotrwałe 
i lokalne, t rudno sobie doprawdy w tej sytuacji wyobrazić, metodologiczne zaś ge-
nealogie (w rodzaju: X, uczeń Y, ze szkoły np. krakowskiej) muszą być jeszcze krót-
sze niż nasze. 

Dyskusja konferencyjna staje się zatem w pewnym sensie wymianą kurtuazyj-
nych formuł akceptacji, opartej głównie na pozytywnym wartościowaniu zdarzeń 
i bytów pobudzających zainteresowanie oraz okazją do zadania pytań. Pytań, do-
dajmy, nierzadko beztrosko odsłaniających ignorancję pytającego na poziomie, na 
którym nie zwykliśmy „u nas" ignorancji manifestować. Podobnie jak „u nas" za-
pytanie służy często autoreklamie w czasie cudzej emisji, co ma wiadomy przebieg 
i jasną motywację. Entuzjastyczna pochwała trącąca szczerością należała nato-
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miast do dyskursowych rzadkości, pełnej oburzenia krytyki nie dane mi było 
oglądać w ogóle. Dominowała atmosfera uprzejmego zainteresowania bez konse-
kwencji. Wydawało się, że słuchacze nie zamierzają w najbliższym czasie dyskon-
tować właśnie zreferowanych rezultatów poszukiwań, wniosków, definicji czy qu-
asi twierdzeń. Może uczestniczyliśmy więc w retorycznym widowisku z lunchem 
i kolacją? 

Jedną z ważnych przyczyn, dla której konferencyjny dyskurs wydawał się po-
zbawiony napięcia i emocji towarzyszących ulubionej zabawie uczonych w odkry-
wanie prawdy, było drugoplanowe i nie pogłębione zainteresowanie zagadnienia-
mi metodologicznymi. Obszar ten jest, wydaje się, wygodnym miejscem spotkań 
dla badaczy z oddalonych obszarów naszej dyscypliny, gdzie możemy dyskutować 
reżimy pracy nad i z literaturą bez konieczności odnoszenia się do detali, których 
znać nie możemy. Reżimy te łączą przecież nawet czasem najodleglejsze rejony li-
teraturoznawstwa. Jeśli rozważyć opisywany tu spektakl konferencyjny z perspek-
tywy deklarowanej i zrealizowanej metodologii badań literackich, wnioski okażą 
się nieco deprymujące dla naiwnego obserwatora ćwiczącego się w optyce. Zacznij-
my od tego, że ów „podmiot konferencyjny" oczekuje fajerwerków derridianizmu, 
lacanizmu, choćby feminizmu steoretyzowanego. Niestety zmuszony jest do kon-
sumpcji wątpliwej atrakcyjności podstawowej semiotyki, obrazu i przestrzeni 
zwłaszcza, znanej (nawiasem powiedziawszy) z ciekawszych realizacji, na 
przykład ze szkoły tartuskiej, o których nie wspomniano nawet nawiasowo. Wy-
znaczenie współrzędnych przestrzeni metodologicznej, dla których poetyka rodzi-
mego referatu przewiduje sporo miejsca, nie troskało nadmiernie występujących. 
Nawet litanijne wezwanie świętych protoplastów w wysiłkach nie należało do rytu-
alnych elementów. Silne natomiast wydawały się tradycje, nazwijmy to, pragmaty-
zmu, czyli u jmując rzecz stosowniej - tzw. zdrowego rozsądku, co w literaturo-
znawstwie można najczęściej identyfikować jako pewne odmiany pozytywistycz-
nych inklinacji. Zainteresowanie autorem i tym, co też mial on na myśli, prześwie-
cało dyskretnie przez analityczny i interpretacyjny dyskurs. Znowu nie mogło to 
zaskoczyć czytelnika „materiałów pomocniczych" dla studentów, którym doradza 
się, aby rozważyli następujące pytania w obrębie ogólnie sformułowanego proble-
mu „zamierzenia autorskie" (w oryginalnej postaci popularyzującej: What is the 
author attempting to do?): jaki jest autorski cel, obszar obserwacji, pogląd, stosunek 
i / lub temat?, czy przeszłość autora background) ma wpływ na analizowany tekst?, 
jakie idee dotyczące życia (life), wolności, społeczeństwa, religii etc. wyraża tekst?, 
czy autor przedstawia własny pogląd w tych sprawach? 

Inna kwestia związana z metodologicznym nastawieniem to intensywnie od-
czuwana skłonność do rozległego wartościowania, stowarzyszona z inną inklina-
cją, do otwartej (co nie znaczy szczerej) manifestacji emocji referenta w związku 
z referowanym zagadnieniem. Wehikułem tej emocji na powrót staje się niewielka 
narracja, szkicująca historię z życia całkowicie prywatnego lub zawodowego, przy 
czym szczególnym wzięciem cieszyły się opowiastki z serii, co uważają i o co pytają 
studenci, albo też jakie były ich reakcje w związku z poruszanym zagadnieniem 
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w czasie zajęć uniwersyteckich. Bliskość nauczycielskiej i naukowej działalności 
tutejszych akademików dostrzega się nieustannie. W karierze akademickiej jest to 
nierzadko pierwszoplanowy element, a w życiu prowincjonalnego uniwersytetu 
z pewnością pierwszoplanowy, zważywszy względy ekonomiczne - u jmijmy to eu-
femistycznie, mając na myśli czesne oraz uzależnioną od rangi oraz popularności 
uczelni dotację stanową. Zapewne inaczej trzeba by opisywać najlepsze uczelnie 
prywatne, ale to nie w nich kształci się dyktująca warunki większość. 

Nad rzetelnością aplikacji wybranej metodologii wydaje się dominować ten-
dencja do zaprezentowania wysoko cenionej, wyżej niż wiedza i inteligencja, „kre-
atywności". O ile my wstydzimy się „wyważania otwartych drzwi" i poszukujemy 
raczej autorytetów potwierdzających przeczucia, pozostawiając swobodną „twór-
czość" najwybitniejszym, tu nie obawiano się ironicznych uwag o odkrywaniu 
Ameryki. Tendencja do stylizowania akademików na podmioty obdarzone „kre-
atywnością" oceniana jest przez Allana Blooma jako perwersja antyoświeceniowa: 
„nie ma nic bardziej sprzecznego z duchem nauki jak opinia, że naukowiec raczej 
stwarza (fabricates) niż odkrywa rezultaty swoich badań. [...] To artysta, nie nauko-
wiec, stal się admirowanym typem ludzkim.. ."1 . Z pewną przesadą powiedzieć 
można za Bloomem, że w istocie „osobowość" i „kreatywność" wydają się zajmo-
wać w realiach amerykańskich, także w akademii, miejsce bardziej eksponowane 
niż charakter i cnota czy racjonalność i kompetencja. 

Niech kodę nie autoryzowanej wprawki z optyki stanowi refleksja dotycząca 
ciągle żywo dyskutowanych problemów wszechwładnego postmodernizmu. Nota-
tek z nieudanej konferencji amerykańskiej nie godzi się urywać w momencie, 
w którym rozważamy jedynie pozytywistyczno-semiotyczno-dydaktyczne jej 
aspekty. Ten obraz nie byłby wiarygodny ani też prawdziwy. 

W tym zakątku geograficznym świata, gdzie swego rodzaju konserwatyzm 
w rozmaitych postaciach idzie w parze ze skrajną atomizacją niektórych sfer rze-
czywistości oraz kultem indywidualizmu przeradzającego się w zimny egoizm 
i egocentryzm, gdzie globalizacja dotyczy polityki i pieniędzy, a pojedyncze życie 
rozgrywa się niemal wyłącznie lokalnie, gdzie w końcu nie trzeba ideologii multi-
kultural izmu, ażeby doświadczać równoprawnej i nierównoprawnej wielokulturo-
wości - paradygmat postmodernizmu wydaje się adekwatną i „rozsądną" odpowie-
dzią uogólniającego umysłu na wyzwania czasu i miejsca. To nie teoretyczna eks-
trawagancja, ale prosta reakcja na wyzwanie. Odmiennie niż w ojczyźnie. Postmo-
dernizm w naszym dyskursie plasuje się raczej wśród opcji oferowanych przez filo-
zofię nauki, w tym obszarze, w którym dyskutujemy pryncypia i szczegółowe pro-
gramy badawcze, funkcjonalność tych programów, ich koherencję, fundament ak-
sjomatyczny czy „dowodliwość twierdzeń", żeby nieco hiperbolicznie streścić 
wysiłki teorii literatury czy też filozofii literatury. Ewentualna immatrykulacja 
ponowoczesnych metodologii i ich aplikacja ciągle wydaje się przedwczesna. Stąd 
dominujący dyskurs repetycji z jego charakterystyczną formulicznością, utrwa-

A. Bloom The Closing of the American Mind, New York 1987, s. 182. 
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łającą nowomodne prawdy powtarzane w coraz to nowych sztafażach retorycznych 
z wyliczeniem obligatoryjnych autorytetów. 

W kontekście amerykańskim teksty „fundatorów" i „ojców założycieli" post-
modernizmu brzmią jak uzasadnione uogólnienie otaczającego świata, w tym 
świata literatury i literaturoznawstwa, jak pożądana racjonalizacja chaotycznej 
mnogości, różnorodności i wielobarwności, racjonalizacja nierzadko nieco za-
wikłana, t rudna, może mglista. Postmodernizm tu się praktykuje, a nie rozważa 
jako pewną teoretyczną opcję. Tak więc pozytywista, semiotyk, strukturalista czy 
hermeneuta przystępuje „do zadań" literaturoznawczych bez dłuższych wstępów, 
praktykując w ten sposób niewiarę w obecność grand récit, wspólnego paradygmatu 
poznawczego, kumulację wiedzy literaturoznawczej. Kiedy słuchamy kolażowych 
wystąpień z dużym udziałem obrazu, karnawałowego śmiechu i puszek coca-coli 
w rękach dyskutantów (przesadzam), to powinniśmy pewnie myśleć o anything 
goes, Rortym, przenikaniu się dyskursów, Kuhnie i liberalizmie. Oto podsumowa-
nie z autorytatywnych ust: „Sądzimy [my pragmatyści - dodaje w tym miejscu An-
drzej Szahaj], że poleganie na perswazji, szacunek dla poglądów kolegów, cieka-
wość, chęć zapoznania się z nowymi danymi i ideami są jedynymi przymiotami ce-
chującymi naukowców. Nie sądzimy natomiast, aby poza tymi przymiotami mo-
ralnymi istniała cnota zwana racjonalnością"2 . Oto obraz, jaki daje pryzmat post-
modernistyczny. Nie należy lekceważyć optyki. 

2 / R. Rorty Nauka jako solidarność, tłum. A. Chmielecki, „Literatura na Świecie" 1991 nr 5, 
s. 209. 






